Ansökan om ledighet för elev
i grundskola eller grundsärskola
Ur Skollagen kap. 7
18 § 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.
Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut
om ledighet som avser längre tid än tio dagar.
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Bilaga 1 - Regler för elevs ledighet i grundskolan
I förarbetena till den nya skollagen står bl.a. följande:
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, hur
angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen
utan att vara skolpliktig. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är till exempel vid
vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.
Det görs alltid en individuell prövning vid varje ledighetsansökan.
Ledighetsansökningar handläggs enligt följande:
1. Elevens ansvarige pedagog gör en pedagogisk bedömning av elevens förmåga att klara
frånvaron.
2. Rektor gör därefter en pedagogisk bedömning enligt ovan och fattar beslut om
ledigheten.
3. Beslutet expedieras till vårdnadshavarna i god tid innan ledighetens starttidpunkt.
4. Kopia på ledighetsansökan arkiveras i elevakten.
Skolan skall göra stora ansträngningar för att medverka till en så bra lösning som möjligt för
elevens vidkommande. Om vårdnadshavarna inte följer rektors beslut görs en orosanmälan till
socialtjänsten. Utbildningsnämnden kan i förlängningen besluta om ett vitesföreläggande i
enlighet med 7 kap. 23 § Skollagen. Ett vitesföreläggande skall ses som ett yttersta medel när
vårdnadshavare håller sitt barn borta från skolan. Vitet är beroende av vårdnadshavares
ekonomiska situation och döms ut av Förvaltningsrätten.

