Skolförvaltningen

Reviderad 2018-07-09

LEDIGHET FRÅN UTBILDNINGEN
Skolplikt

Elever i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt. Det innebär att de är skyldiga att delta
i verksamheten om de inte har giltiga skäl att utebli. Ett giltigt skäl är till exempel när eleven
är sjuk.
Ledighet

Det finns i skollagen en möjlighet att få ledigt från utbildningen. Det är skolans rektor som
beslutar om en elev ska få ledigt. När det gäller kortare ledigheter (en till tio dagar) kan
rektorn uppdra åt någon annan på skolan att besluta, till exempel en lärare.
Skollagen
En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga
skäl får längre ledighet beviljas.
Bedömning

Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Vid
bedömningen tas hänsyn till, bland annat, frånvarons längd, elevens studiesituation med
måluppfyllelse, möjligheter att kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen
ledigheten är för eleven. Enskilda angelägenheter som kan komma ifråga är till exempel vissa
resor, familjehögtider eller religiösa högtider.
Vid längre tid än tio dagar krävs synnerliga skäl vilket innebär att det sker i undantagsfall,
d.v.s. bestämmelsen ska tillämpas mycket restriktivt.
Skolans kunskapskrav

Skolan har tydliga krav på sig att följa och utveckla elevernas kunskaper så att eleverna når de
nationellt uppställda kunskapskraven. Nationella prov i åk 3, 6 och 9 är obligatoriska för alla
elever och genomförs i stort sett under hela vårterminen. Flera av delproven görs i par eller i
grupp där man mäter elevens verbala förmåga, förståelse, samarbets- och
argumentationsförmåga med mera. Vissa prov ska genomföras vid samma tidpunkt och alla
elever ska göra alla delprov. Elevens möjlighet att visa vad hon/han kan försvåras vid
frånvaro och lärarna får sämre underlag för bedömning. Det är viktigt att varje elev får tillfälle
att visa sina kunskaper så rätt bedömning kan göras och eventuellt stöd kan ges.
Vi ber alla föräldrar att respektera skolans uppdrag och därför förlägga ledigheter till skollov
och ferier.
Ansökan

Elevens vårdnadshavare gör ansökan (se nästa sida) och lämnar den i god tid till
klassföreståndare/rektor före den önskade ledigheten. Vid gemensam vårdnad krävs båda
vårdnadshavarnas underskrifter. Lämna även ansökan för del av dag.
Obs! Skolan har inga möjligheter eller skyldigheter att vid elevs återkomst anordna särskild
undervisning i de kursmoment, som behandlats då eleven varit ledig.
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ANSÖKAN OM LEDIGHET FRÅN UTBILDNINGEN
Jag söker om ledighet för eleven:
………………………………………………………….. ………… …………………
Elevens namn
Klass
Skola

From:………. dagen………. kl……….
Tom: ………. dagen………. kl……….
Anledning:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
__________________________________
Ort och datum
__________________________________
Vårdnadshavare 1
__________________________________
Vårdnadshavare 2

___________________________________________________________________________
Bedömning och beslut fylls i av skolans personal

□
Tillstyrks

□
Tillstyrks inte

_______________________
Klassföreståndare

□
Beviljas

□
Beviljas inte

______________________
Rektor eller den rektor utsett

Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Du godkänner att din
information får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Här
kan du läsa om hur staden behandlar personuppgifter: www.molndal.se/personuppgifter.

