Ansökan om ledighet – gymnasieskolan
ANSÖKAN LÄMNAS ELLER SKICKAS TILL ELEVENS SKOLA

Elev

Personnummer 10 siffror

Efternamn

Tilltalsnamn

Gatuadress

Postnummer

Vårdnadshavare 1

Personnummer 10 siffror

Efternamn

Tilltalsnamn

Gatuadress
Postnummer

Postadress

Vårdnadshavare 2

Personnummer 10 siffror

Tel bostad

Mobiltel

Tel arb

Tilltalsnamn

Postadress

Önskad ledighet
Skolans namn
Fr.o.m.

E-post

Efternamn

Gatuadress
Postnummer

Postadress

E-post

Tel bostad

Mobiltel

Tel arb

Klass
Tom

Antal skoldagar

Antal skoldagar ledighet hittills beviljade under läsåret

Orsak till ledigheten

Eventuellt resmål

Underskrift
Elev

Undertecknad är ensam vårdnadshavare

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Ifylls av mentor
Tillstyrks
Datum

Avstyrks

Beviljas
Beviljas inte, orsak:
Mentors underskrift

Ifylls av rektor
Beviljas
Datum

Beviljas inte, orsak:
Rektors underskrift

Efter behandling – original till eleven, kopior till mentor och expeditionen
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Följande gäller beträffande ledighet i gymnasieskolan
Rektor eller den rektor bestämmer får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda
angelägenheter. (Gymnasieförordningen 6kap 20§). Det finns inga rättigheter för elev att få
lov. Verksamheten i gymnasieskolan bygger på att eleven aktivt och kontinuerligt deltar i
skolarbetet, därför beviljas lov endast av följande orsaker;






Nära anhörigs sjukdom eller bortgång
Mönstring
Uppkörning och halkkörning
Träningsläger och idrottstävling
Ledighet kan i undantagsfall beviljas av andra skäl

Mentor beviljar lov för högst två dagar
Rektor beviljar lov för längre tid än två dagar
Elev som beviljats lov är befriad endast från närvaro i skolan och måste själv ta igen alla
missade kursmoment. Skolan tar inte på sig merarbete som beror på att elev beviljats lov.
Det ges inget extra stöd och det ordnas inga extra skrivningstillfällen som följd av ett beviljat
lov. Undantaget är lov som beviljats i samband med nära anhörigs sjukdom eller bortgång
eller vid mönstring. I samband med dessa tillfällen gör skolan vad den kan för att hjälpa och
stödja eleven.
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