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Ansökan om ledighet i grundskolan
Hur ansöker jag?
Ansökan lämnas till elevens lärare/mentor. 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. Det är rektorn som ska
besluta om ledighet.
Ansökan ska ske senast en månad innan den avsedda ledigheten inleds. Skolan har ingen möjlighet
att ge extra undervisning till följd av ledigheten. OBS! Tänk på att inte boka biljetter innan ni fått
ledigheten beviljad.
Får jag ledigt eller inte?
I Sverige är grundskolan obligatorisk och skolan är ytterst ansvarig för att tillgodose barn och
ungdomars rätt till utbildning. Frånvaro från undervisningen innebär att eleven riskerar att gå miste
om sin rätt till en bra och komplett utbildning och skolan måste alltid ta hänsyn till detta vid en
ledighetsansökan. Skolan får bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter, men det
är ingen skyldighet (Skollagen 7 kap. 18 §).
Frånvaro utan beviljad ledighet
Barn bosatta i Sverige har rätt att gå i skolan och det är vårdnadshavarens ansvar för att barnen
kommer till skolan. Kommunen har i uppgift att bevaka att ett barn får den utbildning han eller hon
har rätt till. Om en vårdnadshavare håller ett barn hemma från skolan kan kommunen utdela ett
vitesföreläggande. Om ett barn vistas under längre tid i ett annat land kan skolan komma att skriva
ut barnet från skolan.
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Ansökan om ledighet
Ansökan lämnas till mentor/klasslärare

Ifylls av vårdnadshavare
Elevens namn:

Personnummer:

Skola:

Klass:

Antal skoldagar som ansökan gäller:

Datum för ledighet:
fr.o.m

t o.m

Ansökan om ledighet avser:

__________________________________

__________________________________

Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

__________________________________

__________________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna

Ifylls av skolpersonal
Totalt antal beviljade lediga dagar för eleven under läsåret:
Ev. kommentar från lärare eller mentor

Beslut
Ansökan om ledighet beviljas

Ansökan om ledighet avslås

Motivering till att ansökan avslås:

__________________________________

___________________

Beslutsfattares underskrift

Datum

__________________________________
Namnförtydligande
I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På
kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt
dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.
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