Barn- och utbildningskontoret
Ansökan lämnas alltid till ansvarig pedagog.
Bilaga 1: Åtagande vid beviljad ledighet
Bilaga 2: Motivering vid avslag

Ansökan om ledighet för elev
Elever kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
Ledighet beviljas av rektor.
Vårdnadshavare och elev ansvarar för att eleven inhämtar kunskap motsvarande det skolarbete som eleven går
miste om under ledigheten. Ledighet under perioden för nationella prov (åk 3,6 och 9) beviljas i regel inte i
Sollentuna kommun.
Uppgifter om eleven
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Årskurs

Skola

Datum för ledighet fr.o.m.-t o m

Antal skoldagar

Orsak till ledigheten

Underskrift vårdnadshavare (vid gemensam vårdnad kärvs bådas underskrift)
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Längre utlandsvistelser
Om familjen flyttar utomlands permanent och där med inte längre är folkbokförda i Sverige, upphör skolplikten.
Skolplikten upphör även i det fall då barnet fortfarande är folkbokförda i landet, men där hemkommunen bedömer att
barnet varaktigt vistas utomlands.
I Sollentuna kommun kan eleven få ta med sig sin skolpeng utomlands upp till två år. Ansökan görs på särskild
blankett.
Skolans noteringar
Tidigare under läsåret beviljad ledighet för eleven

Antal skoldagar

Ledigheten

Datum

Mentorns underskrift

Datum

Rektorns underskrift

☐ Tillstryks

☐ Avstyrks

Ledigheten

Buk05130701

☐ Beviljas

☐ Avslås

De personuppgifter du lämnar registreras i barn- och ungdomsnämndens elevregister och används i det elevadministrativa arbetet.
Om du vill ha ytterligare information om hur personuppgifterna används kan du skriftligen be om detta hos:
Sollentuna kommun, barn- och utbildningskontoret 191 86 Sollentuna. Personuppgiftsansvarig är barn- och ungdomsnämnden.

Besök

Postadress

Telefon växel

Internet

Turebergshuset
Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

www.sollentuna.se

Barn- och utbildningskontoret

Bilaga 1

Åtagande vid beviljad ledighet
Ansökan om ledighet har beviljats för
Elevens namn

Under perioden

Skolan har inget ansvar för elevens skolarbete under den beviljade ledigheten
En förutsättning för beviljad ledighet är att eleven kan förväntas nå målen. Därför ska eleven göra visst skolarbete
som annars skulle skett i skolan under den period som eleven är ledig.
Under den perioden som eleven är ledig har skolan inte någon skyldighet att planera eller bistå elevens arbete på
det sättet som skulle ha skett om eleven gått i skolan som vanligt. Det är därför elevens och vårdnadshavarens
ansvar att informera sig om det arbete som annars skulle ha skett i skolan och de till att det bli utfört.
När eleven är tillbaka i skolan tar skolans ansvar åter vid för att eleven når målen. Något extra stöd på grund av
behov som uppstått till följd av ledigheten har skolan inte skyldighet att erbjuda.

Samlad bedömning
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas finns
frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är
för eleven och om eleven fullgör din skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli
aktuell är, enligt förarbeten till skollagen, till exempel vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Barn- och utbildningskontoret

Bilaga 2

Motivering vid avslag
Ansökan om ledighet har avslagits för
Elevens namn

Under perioden

Motivering
Elevens studiesituation

Frånvarons längd

Orsak till ledigheten

Samlad bedömning
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas finns
frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är
för eleven och om eleven fullgör din skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli
aktuell är, enligt förarbeten till skollagen, till exempel vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Vad säger lagen?
En elev får bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet anses upp till och med 10 dagar per läsår. Om det finns
synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Begreppet synnerliga skäl innebär att bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet. (ur
Skolverkets ”mer om utlandsvistelser och skolplikt, juli 2011”).

