Ansökan om ledighet för elev

20160825

Enligt skollagen har en elev i grundskolan närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret (178 dagar).
Skolan har skyldighet att tillgodose elevernas rätt till utbildning och vårdnadshavare har ansvar att se
till att skolplikten fullgörs. För att rektor ska bevilja ledighet för elev under skoldagar krävs det starka
skäl. Skollagen säger att en elev får beviljas kortare ledighet för ”enskilda angelägenheter”. Om det
finns ”synnerliga skäl” får längre ledighet beviljas.
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Motivering till beslut:

Policy- ledigheter för elever

I enlighet med nya skollagen är vi restriktiva med ledigheter. Skolpliktiga elever beviljas kortare
ledighet för enskilda angelägenheter. För längre ledighet måste det föreligga synnerliga skäl.
Bestämmelser om elevers ledigheter är reglerat i 7 kap Skollagen.
För att se till elevens rätt till skola och kunskapsutveckling beviljas generellt inte rena semesterresor.
För att föräldrar ska uppfylla elevens skolplikt uppmanas de att boka semesterresor under de lov som
finns enligt läsårsplanen.
Skolan har skyldighet att tillgodose elevens rätt till utbildning. Alla barn och ungdomar har rätt att få
en utbildning så att de på ett fullvärdigt sätt kan fungera i samhället. Det är vårdnadshavarnas
skyldighet att se till att skolplikten fullgörs.
Närvarons betydelse
För att skolan ska kunna ta ansvar för att alla elever når målen ska eleverna vara närvarande i skolan.
Att tydliggöra skolornas gemensamma riktlinjer för elevers ledigheter är en viktig del av insatserna i
arbetet för att alla elever ska nå målen. Av denna anledning kommer vi pröva ledighetsansökningar
mycket restriktivt. När beslut om ledighet skall beviljaseller avslås skall skolan ta hänsyn till antalet
tidigare ledighetsdagar.
Ledigheter ska inte beviljas för de dagar eller perioder då År 3 eller 6 har nationella prov.
Förskoleklass, åk 1
Ledighet beviljas inte under de två första veckorna av höstterminen för att ge möjlighet för lärare och
elever att skapa gemenskap och trygga arbetsgrupper.
Beslut om ledighet
Ansvarspedagogerna har delegation att bevilja ledighet för ”enskild angelägenhet” upp till tre dagar
per läsår. Det är i första hand till dem som vårdnadshavare ska vända sig med ledighetsansökningar.
Ansökan om ledighet utöver tre dagar per läsår överlämnas till rektor för beslut. För längre ledigheter
anger lagstiftningen att ”synnerliga skäl” ska anges. Enskild angelägenhet kan t.ex. vara läkarbesök
eller familjeangelägenheter som t.ex. sjukdom eller dödsfall inom närmaste familjen. Med synnerliga
skäl avser man att bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet. Att t.ex. åka på semester med
familjen kan säkert inte i normalfall ens komma i närheten av att vara synnerliga skäl för ledighet. För
detta krävs, säkerligen att resan är synnerligen viktig för eleven av något annat skäl. Många gånger
kan detta behövas styrkas av någon annan t.ex. läkare, psykolog eller kurator.
Hur rektor utnyttjar detta friutrymme är primärt inte en rättslig fråga utan har mer med rektors roll
som ledare att göra.
Om ledighet beviljas är det vårdnadshavarens ansvar att stödja sitt barn i lärandet, så att de negativa
konsekvenserna kan minimeras.
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