
Ledighetsansökan för elev 

Stor restriktivitet gäller vid ledighet!
Skolan avråder från längre ledigheter då det innebär ett stort arbete för eleven att ta igen 
missade studier. Eleven har ett eget ansvar att informera sig om och arbeta med de 
moment som han/hon missar i undervisningen.  

OBS! Vid ledighet längre än 3 dagar lämnas denna blankett  ifylld och underskriven till mentorn 
tillsammans med bilagan "Ledighetsansökan för elev - undervisande lärares yttranden". 

Namn Datum 

Personnummer Klass 

Tid för ledighet Antal skoldagar (TEORI) 
------------------------------------------------------------------ 
Antal skoldagar (APL) 

Anledning till ledigheten 

Underskrift elev 

________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare 

________________________________________ 

Yttrande/Beslut 
Mentorns yttrande/beslut, upp till 3 dagar/läsår

Tillstyrkes   Beviljas 
       Underskrift mentor 

      __________________________________________ Avstyrkes   Avslås 

Rektors beslut, fler än 3 dagar/läsår

Beviljas 
       Underskrift rektor 

      __________________________________________ 
Avslås 

Villkor m.m.  ⇨ 

Postadress Telefon E-post Hemsida 
V Storgatan 15,  283 32 Osby            0479-528 530 ekbackeskolan@osby.se         www.ekbackeskolan.se 
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Villkor för ledighet 
● Ledighet från arbetsplatsen, skolan, är ingen självklar rättighet, däremot en möjlighet.
● Ledighet för semesterresor beviljas normalt sett inte.
● Enligt skollagen får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
● Skolan beviljar sådan ledighet sammanlagt högst 10 skoldagar under ett läsår.
● Vid all ledighet gäller att elevens studiesituation skall kunna medge frånvaro utan att stora 

luckor i utbildningen uppstår.
● Vid ansökan om ledighet skall blankett "Ledighetsansökan för elev" ifyllas  samt skrivas 

under.
● Vid ansökan om ledighet för fler än 3 dagar skall även bilagan "Ledighetsansökan för elev 

-undervisande lärares yttranden" vara ifylld.

Ansökan 
Ansökan om ledighet inlämnas till mentor som antingen fattar eget beslut eller lämnar yttrande 
till rektor. Det är rektor som beviljar ledighet för fler än 3 dagar.

Ansökan om ledighet skall göras i god tid. Om ledigheten avser fler än 3 dagar skall 
ansökan  inlämnas till mentor senast 3 veckor före avsedd ledighet. 

Att iaktta vid ledighet 
● Att eleven själv av undervisande lärare tar reda på vad klassen/gruppen gör under 

ledigheten.
● Att eleven skall delta i eventuella prov som är inplanerade även om det gäller avsnitt som 

klassen/gruppen arbetat med under ledigheten.
● Att inga anpassningar av prov görs för elev som haft ledighet.
● Att eleven inte kan påräkna enskild undervisning/extra stöd för att täcka eventuella luckor i 

undervisningen.
● Att eleven är medveten om att den riskerar att inte få den garanterade undervisningstiden 

samt att eleven riskerar att inte nå målen i sina kurser.
● Om ledighet inte beviljas men ändå utnyttjas kommer studiebidraget att dras för den aktuella 

perioden. Denna åtgärd kan även påverka andra bidrag som familjen eventuellt erhåller.
● Vid ledighet om fler än 3 sammanhängande skoldagar tillstyrker eller avstyrker elevens 

mentor. Beslutet tas av rektor. I övriga fall beslutar elevens mentor direkt.

2 


	Namn:  
	Datum:  
	Personnummer: 
	Klass: 
	Under tiden: 
	Anledning till ledigheten: 
	Skoldagar teori: 
	Skoldagar APL: 


