
Riktlinjer vi ledighetsansökan på Håslövs byaskola. 
 

Ansvarig:  

Rektor Maria Wiktorsson 

maria@smaragden.info 

0703-685030 

 

I skollagen (2010:800) regleras skolplikt, ledigheter och rätt till utbildning. Vi har därutöver fastställt 

lokala riktlinjer och regler. 

 

Grundförutsättningar för skollagen: 

• Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt 

• Den som har vårdnaden om ett barn ska enl skollagen se till att barnet fullgör sin skolplikt 

• Rektor beviljar/avslår ledighet utöver 3 dagar 

• Vid behov kan hemkommunen besluta att skolplikten kan fullgöras på annat sätt 

• Undantag från skolplikten kan beviljas av hemkommunen för barn som varaktigt vistas 

utomlands 

 

Vårdnadshavarens ansvar: 

Enl skollagen har alla grundskoleelever som bor i Sverige skolplikt och det är varje vårdnadshavares 

ansvar att fullgöra elevens skolplikt. Om en vårdnadshavare medvetet håller eleven hemma eller 

borta från skolan, eller om en elev utan anmälan uteblir från undervisningen, räknas det som ogiltig 

frånvaro som förs i i terminsbetyget. Om vårdnadshavaren inte ser till att eleven kommer till skolan, 

kan utbildningsnämnden i eleven hemkommun besluta att förelägga vårdnadshavaren att se till att 

eleven kommer till skolan. Detta föreläggande kan förses med vite. Går man på Håslövs byaskola 

anmäls detta till respektive elevs hemkommun, då de är dessa som driver skolpliktsbevakning på 

”sina” elever. Håslövs byaskola måste således rapportera all ogiltig frånvaro till hemkommunen. 

Ledighet: 

Rektor beviljar ledighet en skollagen. Elev får beviljas kortare ledighet upp till 3 dagar av respektive 

klasslärare för enskilda angelägenheter. Ska det vara en längre ledighet, måste det vara synnerliga 

skäl för att rektor ska bevilja detta, och om eleven har det svårt i skolan och riskerar att ej nå målen, 

beviljas ingen ledighet. Ledighet över 10 dagar beviljas inte oavsett skäl. 

Grundinställningen är att ledighet utanför loven ska beviljas ytterst restriktivt. Eleven har 178 

skoldagar på ett år, men 187 lovdagar. Vi uppmanar er därför att endast förlägga era ledigheter då. 

 

Ledighet söks på speciell blankett, be klassläraren om en sådan, eller skriv ut den från vår hemsida 

www.haslovsbyaskola.nu 

 

Håslöv den 30/8 2018 
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