ANSÖKAN OM LEDIGHET FÖR ELEV PÅ BLADINS GYMNASIUM
ENLIGT SKOLLAGEN (2010:800) 7 kap. 18§ kan elever beviljas kortare ledighet för enskilda
angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Enligt Skolverket
(www.skolverket.se) ska ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation.
Omständigheter som det normalt bör tas hänsyn till är frånvarons längd, elevens studiesituation,
möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Skolan
måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.
Eleven ansvarar själv för att inhämta information för att inte komma efter i skolarbetet vid beviljad
ledighet. Sid. 2 av denna blankett ska vara signerad av undervisande lärare när ansökan lämnas in.
Vi uppmanar såväl elever som vårdnadshavare att inte ansöka om ledighet på grund av semesterresor
eller andra skäl som inte är mycket angelägna. Kurserna på gymnasiet är korta och lektionstiden är
värdefull. Den behövs bland annat för att läraren på bästa sätt ska kunna stödja varje elevs
kunskapsutveckling och för att eleven ska få många möjligheter att på olika sätt visa sina kunskaper.
●
●
●

Ansökan om ledighet beslutas av mentor för högst tre dagar i följd.
Ansökan om längre ledighet beslutas av rektor.
Ledighet beviljas ej då eleven skriver nationellt prov.

Oavsett ledighetens omfattning ska ansökan lämnas till elevens mentor senast en vecka innan
det datum ansökan gäller.
Elevens namn:

Klass:

Datum för ledighet:

Antal dagar:

Orsak till ledighet:

Jag har tagit del av ovanstående information och är införstådd med denna.
____________
Ort

____________
Datum

______________________________________
Myndig elevs/Vårdnadshavares namnteckning

YTTRANDEBESLUT
Tidigare under läsåret beviljade lediga dagar: _____
Mentor
max 3 dagar i följd

Rektor
mer än 3 dagar

◻ Beviljas

◻ Beviljas ej

◻ Beviljas

◻ Beviljas ej

Datum:

Sign.

Datum:

Sign.
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Kurs

Lärarkommentar (uppgifter att ta igen, bedömning av
elevens studiesituation i aktuell kurs)
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Lärarsign.

