
 
 

Anhållan om ledighet för elev 
 

Ansökan ifylls av vårdnadshavaren och lämnas till elevens lärare senast 14 dagar före önskad ledighet. I 

de fall då föräldrarna lever åtskilda, men har gemensam vårdnad, ska båda föräldrarna skriva under 

ledighetsansökan. 

 

Läraren beslutar om ledighet för högst tre skoldagar i följd och sammanlagt åtta skoldagar per läsår. I 

övriga fall beslutar rektor. 

Var uppmärksam på att semester inte är giltigt skäl för ledighet. Olovlig frånvaro dokumenteras och 

meddelas respektive hemkommun. Om beviljande av ledighet villkoras med genomförande av 

studieuppgifter, dokumenteras dessa och redovisas för läraren efter hemkomst. 

 
 

 
Elevens namn: Födelsedatum: Skolår: 

Tidigare ledighet under läsåret: 

 
Antal dagar: 

Ledighet önskas: 

 
F om: T om: 

Antal skoldagar under denna ledighet: 

Orsak till ledighet: 

 

Vårdnadshavarens namnteckning: Datum: 

Vårdnadshavarens namnteckning: Datum: 

Begärd ledighet 

 

  
Tillstyrkes Tillstyrkes ej 

Lärare: 

Begärd ledighet 

 

  
Beviljas Beviljas ej 

Rektor: 

Eventuella kommentarer till ansökan: 
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LÄS SKOLANS RIKTLINJER INNAN NI ANSÖKER!! 
Ligger som ett eget dokument på hemsidan. 
 

 

Ledighet för elev 

Grundregeln är att semesterresa inte är giltigt skäl för ledighet. Vid ansökan om ledighet fyller 

vårdnadshavarna i dokumentet ledighet för elev. Om ledigheten sträcker sig över mer än tre dagar 

lämnas ansökan, med mentorns utlåtande, till rektorn för beslut. Mentorn för statistik över antalet 

ledighetsbeviljade dagar under läsåret. Om en elev haft flera korta ledigheter under läsåret och därmed 

kommit upp i åtta ledighetsdagar beslutar rektor. 

 
 
 

I de fall som läraren ser betydande vinster av att bevilja semesterliknande ledighet gäller följande: 
 

• Eleven ska få uppgifter med sig som är knutna till resmålet och som tar hänsyn till resans 

karaktär. Det ska vara möjligt för eleven att genomföra sitt uppdrag. Uppgifterna ska vara 

sådana att de fördjupar syftet med resan för eleven. Resan ska ges en mer studieorienterad 

inriktning. Den pedagogiska grundtanken är att utbytet av resan ska bli större för eleven samt 

att eleven ges möjlighet till ett lärande som inte vore möjligt inom ramen för den 

klassrumsbundna undervisningen som eleven annars skulle tagit del av. Eleven är inte bara på 

semester utan ska också lära sig något ur ett läroplansperspektiv. På av läraren ska det 

tydligt framgå vad som förväntas av eleven under resan. 

• När eleven kommer tillbaka till skolan ska denne få tillbehörlig feedback på sitt arbete och ges 

möjlighet till lämplig redovisning. Om eleven helt eller delvis inte fullföljt sina uppgifter kommer 

liknande ledighet inte att beviljas fler gånger. Härav kan endast en ledighet sökas åt gången. Ny 

ledighet kan alltså först beviljas sedan tidigare ledighet redovisats. 

• På samma sätt som övrig undervisning ska de uppgifter som eleven gjort vägas in vid arbetet 

med skriftliga omdömen. 

• Skriftlig överenskommelse (vilka studier) upprättas mellan lärare och föräldrar i samband med 

att ledigheten beviljas. När detta dokument undertecknats är elevens ledighet alltså inte längre 

att betrakta som semester. Eleven förväntas utföra skolarbete även om det sker på annan ort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2 


