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Till förälder som önskar ledighet från skolarbetet för sitt barn
Skollagen
Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där
regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras
vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för
verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen.
Skollagen 7 kap § 18: En elev 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.
Juristers tolkning av förordningen
Kraven på synnerliga skäl ska vara uppfyllt. Att t.ex. åka på semester med sin
familj är inte synnerliga skäl för ledighet. För detta krävs att resan är synnerligen
viktig för eleven av något annat skäl. Detta kan behöva styrkas av någon annan
t.ex. läkare, psykolog eller kurator.
När det gäller ledighet är det från skolans sida angeläget att framhålla, att ingen
extra undervisning ges åt elever som varit frånvarande från skolarbetet på
grund av resa. Ansökan om lov bör bli en avvägning mellan familjens i och för
sig berättigade önskemål om rekreation och ansvaret för elevens skolgång.
Brunnby Skolas förtydligande
Beslut om beviljade av ledighet vid enstaka dagar fattas av klassföreståndare
annars/och vid flera dagar av rektorn. Ledigheten får vara maximalt 10 dagar
på ett läsår. Om synnerliga skäl föreligger kan längre ledighet beviljas. Detta
ska enligt lagstiftaren tillämpas med stor restriktivitet. Hänsyn ska tas till
ledighetens längd, elevens studiesituation, möjligheterna att kompensera för
den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är.

Ansökan om ledighet ska efter samtal med klasslärare/klassföreståndare
göras på följande blankett och lämnas in senast 14 dagar före begärd
ledighet.
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Elev
Efternamn, förnamn

Klass

Tidsperiod för ledighet

Antal skoldagar

Anledning

Som vårdnadshavare är vi informerade och införstådda med att denna ledighet innebär att vårt barn går miste om
undervisning. Vi är införstådda med att Skollagen avråder från ledighet under pågående termin och att ledigheten
kan inverka på vårt barns resultat och i förlängningen på vårt barns betyg. Vi är också införstådda med att det är
elevens ansvar att uppsöka och informera varje enskild lärare angående ledigheten och att se till att uppgifter som
blir utdelade också utförs. Det är vårt och vårt barns ansvar att se till att den kunskap som hon/han gått miste om
hämtas in.

Underskrift
Namnteckning vårdnadshavare 1

Datum

Namnförtydligande

OBS! Vid två vårdnadshavare krävs bådas underskrift
Namnteckning vårdnadshavare 2

Datum

Namnförtydligande

☐ Beviljas
☐ Avslås
Rektors underskrift
Datum

Klassmentors underskrift
Datum

Tidigare ledighet under läsåret (antal dagar):
Synpunkter
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