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Ansökan om ledighet för elev
Elevens namn:
Elevens personnummer:
Skolenhet:	
Skolform, årskurs och klass:
Datum
Tid
Orsak till ansökan:
Datum:
Ansvarig mentor:
Vårdnadshavares underskrift:
Namnförtydligande:
Vårdnadshavares underskrift:
Namnförtydligande:
      
Mentors beslut vid ledighet upp till fem dagar per läsår
Metors beslut vid ledighet upp till fem dagar per läsår:
Antal dagar eleven varit ledig detta läsår:      
Datum:
Mentors underskrift:
Mentors yttrande vid ledighet mer än fem dagar per läsår 
Mentors yttrade vid ledighet mer än fem dagar per läsår:
Antal dagar eleven varit ledig detta läsår:      
Datum:
Mentors underskrift:
Rektors beslut vid ledighet mer än fem dagar per läsår
Rektors beslut vid ledighet mer än fem dagar per läsår:
Datum:
Rektors underskrift:
Riktlinjer för beviljande av ledighet för elever i grundskolan och grundsärskolan i Askersunds kommun
 
Utgångspunkten för dessa riktlinjer är skollagens bestämmelser om skolplikt och vårdnadshavares skyldighet att tillse att skolpliktiga elever fullgör sin skolplikt. Varje dag i  skolan är viktig för elevernas undervisning och kan inte fullt ut ersättas med läxor eller hemuppgifter. Ledighet påverkar en elevs garanterade undervisningstid och skolan skall därför ha en restriktiv hållning till att bevilja ledighet. 
Mentor för årskurs 1-5 har befogenhet att bevilja en elev fem dagar ledigt per läsår. Ansökan som avser ledighet längre än fem dagar behandlas och godkännes endast av rektor. Upp till tio dagar per läsår kan rektor bevilja utan att synnerliga skäl föreligger. Rektor beviljar endast ledigheter längre än tio dagar vid synnerliga skäl. Synnerliga skäl anses till exempel vara nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång samt begravning och gravsättning av urna efter nära anhörig. Med nära anhörig avses föräldrar, vårdnadshavare, syskon eller mor- och farföräldrar.
För att synnerliga skäl ska föreligga ska skälet till ledigheten vara motiverad av familjesituationen eller elevvårdssituationen. En semesterresa med familjen anses inte vara synnerliga skäl om inte resan är särskilt viktig för eleven och detta kan intygas av läkare, psykolog eller kurator. Vid ansökan om ledighet över tio dagar ska vårdnadshavaren ange vilka skäl som föreligger. Föreligger inte synnerliga skäl ska ledighet inte beviljas och det är således ingen rättighet för en elev att vara ledig under den tid då eleven har skolplikt.
Semesterresor ska förläggas till de veckor då eleverna har lov från skolan. Ledighet för elever under perioderna då eleverna har nationella ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 beviljas endast om synnerliga skäl föreligger. Om vårdnadshavare, trots ett avslag på ledighetsansökan, väljer att låta sitt barn vara frånvarande från skolan, kommer skolan att registrera ogiltig frånvaro för elev som trots ett avslag är frånvarande. Ogiltig frånvaro föranleder åtgärder från skolans sida i enlighet med ”Handlingsplan vid frånvaro”. Anmäld sjukfrånvaro under period då vårdnadshavare ansökt om ledighet för elev men fått ansökan avslagen, betraktas som ogiltig frånvaro om sjukdomen inte kan styrkas med läkarintyg.
Ovanstående riktlinjer grundar sig på Skolverkets anvisningar: ”Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven” (Skolverket, 2013). 
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