Ansökan om ledighet
A
för elev i gymnasieskolan
Lindeskolan
För att nå målen med utbildningen är närvaro
nä
i skolan viktig. Det innebär att resor och andra
fritidsaktiviteter bör förläggas till lov. Ledighet under terminstid beviljas endast i undantagsfall.
fall. Se
Policy-ledighet för elev. Vid beviljad ledighet tar eleven själv ansvar för att ta igen förlorat skolarbet
kolarbete pga
ledigheten.
Ansökan ska göras till mentor minst 14 dagar innan ev. ledighet.
Beslutsfattare om ledighet:
En dag (max 3 tillfällen/läsår)
Längre sammanhängande ledighet

Ansökan mottagen datu
tum:

Mentor
Rektor

Elev
Namn

Personnummer

Klass

Telefon mobil

Ledighet
Skäl för ledighet

Datum fr o m

Datum t o m

Antal skoldagar

Vårdnadshavares 1 / myndig elevs underskrift
und
Namnteckning

Namnförtydligande

Telefon

Vårdnadshavares 2 underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Telefon

Mentors yttrande

Beslut
Beviljas

Avslås

_______________________________________________________________________________________________
Underskrift
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Namnförtydligande

Mentor

Rektor

(kopia återsänds till mentor)

Ansökan om ledighet
A
för elev i gymnasieskolan
Lindeskolan

Policy – ledighet för elever Vad säger Skolverket?
Enligt Skolverket kan rektor bevilja en elev ledighet för enskilda angelägenheter i sammanlagt tio skoldagar
per läsår om det inte finns synnerliga skäl att bevilja en längre ledighet. Enskilda angelägenheter kan
exempelvis vara läkarbesök eller familj
miljeangelägenheter. I SKOLFS2012:34 har Skolverket i sina allmänna råd
betonat att elever och vårdnadshavar
havare ska informeras om att frånvaro kan försvåra elevens
elev
möjligheter att
nå de nationella målen för utbildningen.
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter
som normalt bör beaktas kan särskilt
kilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på
olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven
(skolverket.se/Mer om frånvaro och ledighet).

Lindeskolans tolkning
Skolan beviljar elever ledighet när ansökan gäller tvingande skäl som sjukdom eller problem
prob
i familjen, alltså
orsaker som ger en anställd rätt till ledighet. När det gäller ledighet i andra, icke tvingande fall, gör skolan en
individuell bedömning utifrån följande
följand riktlinjer:
- Ledigheter längre än någon enstaka
aka dag beviljas som regel inte. För längre ledighet se tabell nedan.
- Tidigare ledigheter eller ogiltig frånvaro
nvaro minskar chanserna för att sökt ledighet ska beviljas.
b
- Elevens studieresultat påverkar bedömningen. Skolans uppdrag är att alla elever ska nå målen för
utbildningen. En ledighet som skolan
kolan anser kan komma att påverka elevens skolresulta
at beviljas inte.
- Skolan har ingen möjlighet att ge extra
ex stöd till elever som p g a ledighet missar viktiga
ga moment i
undervisningen. Ledighet när 1större
törre prov eller redovisningar äger rum beviljas som regel inte.

Orsaker till ledighet bedöms som regel på följande sätt:

Orsak till begärd ledighet
Uppkörning för körkort
Riskutbildning del 1 och 2
Övningskörning
Större idrottstävling/Kulturevenemang
Läkar-/tandläkarbesök
Ungdomsledarutbildning
Hälsoresor
Nöjesresor
Familjesemester under skoltid

1

Beviljas/Beviljas ej
Beviljas
Beviljas
Beviljas ej
Beviljas
Beviljas
Beviljas
Beviljas
Beviljas ej
Beviljas

Besök hos släktingar utomlands
Besök hos föräldrar som är
stationerade utomlands
Militärtjänstgöring
Resa eller aktivitet av stor
personlig vikt
Förvärvsarbete

Beviljas
Beviljas

Ledighet för ”semesterresa” efter
arbete under sommarlovet

Beviljas ej

Kommentar
Avser körkortsutbildnin
utbildning.
Gäller eget deltagand
nde.
Anmäl till mentor före
öre besöket.
Läkarintyg krävs.
Resa tillsammans med eller för att
besöka närmaste fam
amiljen beviljas vid
högst ett tillfälle under
und gymnasietiden.
Se punkten om familj
miljesemester.
Se punkten om familj
miljesemester.

Beviljas
Bedöms från fall till fall.
Beviljas normalt ej

Intyg från arbetsgivar
ivaren krävs. Högst
en vecka/läsår beviljas
as.

För nationella prov, se http://www.skolverket.
kolverket.se/prov-och-bedomning/nationella-prov/2.1101/2.11
1180/provdatumgymnasial-utbildning-1.105498

