Ansökan om

LEDIGHET FÖR ELEV I GRUNDSKOLAN
_____________________________________________________________________________________________________
Om ledighet
Skollagen, 2010:800, 7 kap 17 § reglerar: En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den
verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. I 7 kap § 18 regleras: En
elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får
längre ledighet beviljas.
I Årjängs kommun har beslutats att elev i grundskolan har rätt till ledighet i högst tre dagar per läsår. Ytterligare ledighet i upp till
10 dagar kan beviljas av klasslärare om särskilda skäl föreligger och eleven bedöms kunna nå undervisningsmålen trots
frånvaron.
Ansökan om ledighet görs på denna blankett. Blanketten undertecknas av båda vårdnadshavarna och lämnas till klassläraren i
god tid före ledigheten.
Längre ledigheter än 10 dagar beviljas vanligen inte, ansökan om längre ledighet än tio dagar lämnas till rektor.
I samband med ledighet längre än en dag ska eleven ha en skriftlig arbetsplan för sådant som denne behöver göra för att ta
igen missad undervisning. Plan ska upprättas skriftligen och lämnas till vårdnadshavare/elev i samband med beviljad ledighet
HÄRMED ANSÖKS OM LEDIGHET FÖR ELEVEN
Namn

Peronnummer (10)

Adress

Telefon

Skola

Klass

UPPGIFTER OM LEDIGHETEN
Från och med(datum)

Anledning

Till och med (datum)

UNDERSKRIFT (vid delad vårdnad av båda vårdnadshavare)
Det åligger eleven att ta reda på vad klassen under ledigheten skall arbeta med i de olika ämnena
Jag som målsman har ansvaret för att min son/dotter själv inhämtar motsvarande kunskaper
Datum

Målsman

Målsman

FYLLS I AV ELEVANSVARIG PEDAGOG
Tidigare under läsåret
beviljad ledighet

Motivering för tillstyrkan / avstyrkan av denna ledighet

BESLUT OM LEDIGHET
1-10 DAGAR

Datum:
Elevansvarig pedagog

Beviljas

BESLUT OM LEDIGHET
ÖVER 10 DAGAR

Beviljas ej

Datum:

Datum:
Rektor

Kommentarer:

Tillstyrks

Tillstyrks ej

Beviljas

Beviljas ej

Elevansvarig pedagog

Arbetsplan för att ta igen under ledigheten missad undervisning.
Elev:…………………………………………….. Klass: …………………….
Avser ledighet under tiden:…………………………………
Ämne

Uppgift.

Övrigt
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