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Ansökan om ledighet för elev
Ansökan lämnas till mentor/klasslärare i god tid innan sökt ledighet
Ifylles av vårdnadshavare
Elevens namn

Skola och klass

Tid för ledighet

Antal skoldagar

Orsak

Ort och datum

Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Ifylles av mentor/klasslärare
Tidigare ledigheter under läsåret (Antal dagar)

Ledighetsansökan beviljas
(kan bevilja 1-5)

Ledighetsansökan tillstyrkes
(kan tillstyrkas från och med dag 6)
Datum

Ledighetsansökan avslås
Ledighetsansökan avstyrkes
Mentors/klasslärares underskrift

Ifylles av rektor
Tidigare ledigheter under läsåret (Antal dagar)

Ledighetsansökan beviljas
Datum

Beslutet delges

Ledighetsansökan avslås
Rektors underskrift

Vårdnadshavarna
Mentor/klasslärare

Inkom exp. datum:

Infört i Skola 24 datum:

Ansökan om ledighet för elev

Rektor får bevilja ledighet
I grundskolan och grundsärskolan får rektorn bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas, som enligt Skolverket
ska tolkas mycket restriktivt.
Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt med tillhörande krav på närvaro i de obligatoriska skolformerna och att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet.
Denna information har till syfte att göra elev och vårdnadshavare medvetna om konsekvenserna av att eleven inte deltar i utbildningen och vikten av att ansöka om ledighet i god tid.
Inför beslut om ledighet görs en samlad bedömning av elevens situation. Det är viktigt att
rektorn då beaktar faktorer som frånvarons längd, elevens studiesituation och möjligheterna
att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, exempelvis vid nationella prov.
Andra faktorer är hur angelägen ledigheten är för eleven.
Eftersom eleven inte deltar i undervisningen vid ledigheter kan detta försvåra för eleven att
nå målen för utbildningen. Läraren behöver på förhand informera eleven och vårdnadshavaren
om hur ledigheten riskerar att påverka elevens utbildning.
En elev som bedömts klara en längre frånvaro och därigenom beviljats ledighet kan i dessa fall
inte få sin garanterade undervisningstid.
Ogiltig frånvaro
Om en elev som inte blivit beviljad ansökt ledighet ändå uteblir från undervisningen räknas
det som ogiltig frånvaro.
Ogiltig frånvaro kommer att rapporteras i terminsbetyget från och med höstterminen 2012.
ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen behandlar de personuppgifter
som du skrivit i din ansökan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte att användas för något annat
ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter sparas så länge
vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Du har rätt att begära ut information om vilka
personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi
ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter. I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina uppgifter; Orust Kommun, Sektor Lärande, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00, e-post:
larande@orust.se Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är vår
tillsynsmyndighet.
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