
SFI Ansökan, ledighet 
Application, leave from studies 

Sid 1 ifylles av elev som 

önskar ledighet 

Page 1 to be completed by a 

student whom wish to have 
leave from studies 

 

Personuppgifter och skola 

Personal data and school 

Var god texta 

Write in text hand, please! 
Personnummer tio siffror (år, mån, dag, nr)  
PersonalIdentity Number (year, month, day, nr) 

 

 
 

Nuvarande skola / Present school 

 

Skola / School:…………………………………………………………... 

 

Enhet / Location:………………………………………………………... 

Har betyg, kurs eller kurser / Passed tests 

Markera de kurser du har fått betyg i / Tick boxes for passed tests 
1A    1B    2B    2C   3C   3D   Ingen/None 

Nuvarande nivå / Present level 

 
1A        1B      2B      2C      3C      3D 

Förnamn 

First Name 
Efternamn 

Surname  

Folkbokföringskommun / municipality 

 

Telefon / Phone 

 

Mobiltelefon / Cell phone 

 

Jag vill vara ledig / I wish to have leave from studies E-postadress 
E-mail ……………………………………………….……..@ 

…………......………….. 
Från / From (Datum / Date) Till / Until (Datum / Date) 

  Antal veckor / No of weeks 

 

Mina skäl för ledighet / My reasons for leave from studies 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Jag försäkrar att lämnade uppgifter stämmer och godkänner att mina personuppgifter registreras hos kommunen 

I hereby confirm that the above given information is correct and accept that the information is registered at the municipality 

Underskrift av den sökande/ Signatur, applicant 
Datum / Date                                        Namn / Name 

 

 

Du som studerar på SFI ska enligt lag ges möjlighet att studera under hela året. Du kan få ledigt från 

dina studier om du har särskilda skäl och detta kan beviljas av utbildningsansvarig på din SFI-skola. 

Du kan beviljas ledighet högst fem veckor under sommartid och två veckor under annan del 

av året. 

 

Om du har ersättning för dina SFI-studier måste du själv kontakta din handläggare på 

arbetsförmedlingen eller inom socialtjänsten vid din ledighet från SFI. 

 

Beslut / Decision (Beslut görs av skolledaren på SFI-skolan) 

Tidigare beviljad ledighet 

under året 

Tid för tidigare ledighet Antal veckor 

Ledighet 

 
 Beviljas        Beviljas ej 

Datum 

 

Handläggare  

 

Underskrift 

Motivering 

 

 

 

 

 

Datum då beslut delgivits den sökande 

 


