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Ledighet för elever 
 

Ledighet kan beviljas för enskild angelägenhet. En semesterresa betraktas vanligen inte som 
enskild angelägenhet. Mentor kan bevilja ledighet för upp t.o.m. tre dagar. Önskas mer än tre 
dagars ledighet är det rektor som avgör om man får ledigt eller ej. Ledighet för mer än 5 dagar 
ges endast i undantagsfall. Skolan erbjuder inte stödundervisning eller extra 
skrivningstillfällen/laborationer till följd av ledighet. 

ANVISNINGAR 
• Ansökan om ledighet skall alltid sökas i god tid före (två veckor vid 1-3 dagar, en månad 

vid längre ledighet). 
• För omyndiga elever skall blanketten skrivas under av förälder/vårdnadshavare. 
• Blanketten lämnas till rektor om ledigheten avser mer än 3 dagar. Om ledigheten avser 

1-3 dagar lämnas blanketten till mentor. 
• Se baksidan för rutin och bedömningsgrunder. 

 

LEDIGHETSANSÖKAN 
För- och efternamn:       Dagens datum:       

Personnummer:       Klass:       

Ledighet önskas: fr o m       t o m       Antal dagar:       

Anledning till ledigheten:       

 

Ort:       Datum:       Ort:       Datum:       

Elevens underskrift: Målsmans underskrift: 

E-postadress målsman för återkoppling:       

 

BESLUT 
Ledighet: 

 Beviljas          Beviljas ej       Beviljas för tiden: 
Anteckning/orsak till beslut: 

 

 
Beslutandes underskrift (tre dagar eller mindre mentor, fyra dagar eller mer rektor) 
(Original till expeditionen, kopia till mentor, elev och målsman, om e-post är angivet) 
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RUTIN 
 

Även om gymnasieskolan är frivillig så har man närvaroplikt efter att man börjat en utbildning. 
Enligt gymnasieförordningen kan ledighet beviljas för enskild angelägenhet. 

Med enskild angelägenhet menas: 

• Högtid inom närmaste familjen 
• Besök hos nära anhörig i samband med t.ex. sjukdom 
• Resa till släkt utomlands vid särskilda tillfällen 
• Idrottstävling på nationell nivå 

 

En semesterresa betraktas inte som enskild angelägenhet. Resor ska i första hand förläggas till 
loven, som sammanlagt omfattar ca 15 veckor. Ledighet för mer än 5 dagar ges endast i 
undantagsfall. Ledighet ges normalt inte för sådant som kan bokas in efter skoltid eller på lov till 
exempel körlektioner (ledighet ges för Riskutbildning 1 och 2 samt uppkörning). 

Mentor kan bevilja ledighet för upp till och med tre dagar. Önskas mer än tre dagars ledighet är 
det rektor som avgör om man får ledigt eller ej. Skolan erbjuder normalt inte stödundervisning 
eller extra skrivningstillfällen/laborationer till följd av ledighet. 

 

BEDÖMNINGSGRUNDER 

• Skälen för ledighet ska uppfylla kraven, det vill säga tolkas som enskild angelägenhet 
enligt ovan. 

• Eleven ska ha haft god närvaro i skolan. 
• Blanketten ska lämnas i god tid före den önskade ledigheten och vara fullständigt ifylld. 
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