
Ansökan om ledighet för elev i årskurserna F-9

Diarienummer:

Elevens namn: Personnummer:

Önskad ledighet från (datum):

Skolform, årskurs och klass:

Önskad ledighet till (datum):

Skolorna i Askersunds kommun förhåller sig till Sveriges lag om skolplikt med 178 lagstadgade skoldagar. 
Frånvaro som kan rådas över, exempelvis ledigheter i form av semester, ska hållas till ett minimum. Detta är för att försäkra alla elevers 
rätt till utbildning. När du ansöker om önskad ledighet för ditt barn ber vi dig därför noga motivera varför ledighet önskas samt ange hur 
angelägen ledigheten är och hur planen för återläsning av förlorad undervisning ser ut.  Vid frånvaro trots icke-beviljad ledighet har 
skolan ingen skyldighet att anpassa undervisningen eller ge extra stöd för  missad undervisning. Enskilda bedömningar utförs vid varje 
ansökan om ledighet och kan därför inte jämföras mellan elever eller mellan skolor.

Motivera varför ledighet önskas:

 
Beskriv hur angelägen ledigheten är för eleven:

  
Beskriv hur planen för återläsning av förlorad undervisning ser ut: 
(Planen behöver vara proportionerlig till ledigheten, alltså en längre ledighet kräver en utförligare planering)

Sida 1(2)

Jag/Vi som vårdnadshavare ansvarar för att eleven kompenserar frånvaron från undervisningen  

Syskon som söker ledighet (separat ansökan måste lämnas för varje barn)

Namn: Personnummer: Skola: Klass:

Vårdnadshavares underskrift: 

Datum:

Vårdnadshavares underskrift: 

Datum:

Har eleven två vårdnadshavare skriver båda under 

Ansökan lämnas senast 3 veckor 
innan önskad ledighet



Antal dagar eleven varit ledig detta läsår: 

Mentors ställningstagande gällande elevens måluppfyllelse 
(Når eleven målen i alla ämnen som ingår i elevens kursplan? Finns det risk för att eleven inte når målen?)

Kommentar:

Elevens totala skolfrånvaro  
(ifylles av skolan, ange både ogiltig och giltig frånvaro genom bifogat utdrag ur Infomentor)

Kommentar:

Mentors ställningstagande gällande elevens möjlighet att kompensera bortfallet av undervisning 
(Kan eleven på egen hand kompensera för den missade undervisningen?) 

Kommentar:

Sida 2(2)

Rektors beslut vid ledighet  Beviljas Beviljas ej

Datum: Rektors underskrift:

Motivering vid avslag:

Skolans utredning 

Mentors beslut vid ledighet (vid delegation från rektor)

Beviljas Beviljas ejMentors beslut vid ledighet  

Datum: Mentors underskrift:

Vid avslag se separat bilaga för rektors beslut  


Ansökan om ledighet för elev i årskurserna F-9
Skolorna i Askersunds kommun förhåller sig till Sveriges lag om skolplikt med 178 lagstadgade skoldagar. Frånvaro som kan rådas över, exempelvis ledigheter i form av semester, ska hållas till ett minimum. Detta är för att försäkra alla elevers rätt till utbildning. När du ansöker om önskad ledighet för ditt barn ber vi dig därför noga motivera varför ledighet önskas samt ange hur angelägen ledigheten är och hur planen för återläsning av förlorad undervisning ser ut.  Vid frånvaro trots icke-beviljad ledighet har skolan ingen skyldighet att anpassa undervisningen eller ge extra stöd för  missad undervisning. Enskilda bedömningar utförs vid varje ansökan om ledighet och kan därför inte jämföras mellan elever eller mellan skolor.
Motivera varför ledighet önskas:
 Beskriv hur angelägen ledigheten är för eleven:
 
Beskriv hur planen för återläsning av förlorad undervisning ser ut:
(Planen behöver vara proportionerlig till ledigheten, alltså en längre ledighet kräver en utförligare planering)
Sida 1(2)
Namn:
Personnummer:
Skola:
Klass:
Vårdnadshavares underskrift: 
Datum:
Vårdnadshavares underskrift: 
Datum:
Har eleven två vårdnadshavare skriver båda under 
Ansökan lämnas senast 3 veckor innan önskad ledighet
Mentors ställningstagande gällande elevens måluppfyllelse
(Når eleven målen i alla ämnen som ingår i elevens kursplan? Finns det risk för att eleven inte når målen?)
Elevens totala skolfrånvaro 
(ifylles av skolan, ange både ogiltig och giltig frånvaro genom bifogat utdrag ur Infomentor)
Mentors ställningstagande gällande elevens möjlighet att kompensera bortfallet av undervisning
(Kan eleven på egen hand kompensera för den missade undervisningen?) 
Sida 2(2)
Rektors beslut vid ledighet  
Datum:
Rektors underskrift:
Motivering vid avslag:
Skolans utredning 
Mentors beslut vid ledighet (vid delegation från rektor)
Mentors beslut vid ledighet  
Datum:
Mentors underskrift:
Vid avslag se separat bilaga för rektors beslut  
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