Natur och Miljöskolan

ANSÖKAN OM LEDIGHET

Datum
'''''''''''''

IFYLLS AV ELEVEN OCH VÅRDNADSHAVARE
Elevens namn
Klass
Önskad ledighet fr.o.m – t.o.m

Antal dagar

Orsak till ledighet
Upplysning: Denna ledighet utgör giltig frånvaro från den garanterade och skolpliktiga undervisningen
och medför varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.
Elevens namnteckning
Vårdnadshavarens namnteckning

IFYLLS AV KLASSFÖRESTÅNDAREN
Tillstyrks

Avstyrks

Orsak

Beviljas

Beviljas ej

Orsak

Datum

Klassföreståndarens/mentorns underskrift

REKTORNS BESLUT
Tillstyrks

Avstyrks

Orsak

Beviljas

Beviljas ej

Orsak

Datum

Rektors underskrift

Behöver en elev kortare ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter får, enligt skollagen
2011, 7 kap, 18§, den rektor ger i uppdrag ( på Natur och Miljöskolan klassläraren) bevilja ledighet
sammanlagt högst fem skoldagar under ett läsår. Längre ledighet kan endast rektor fatta beslut om.
Ledighetsansökan inlämnas till klassföreståndaren, som vid behov vidarebefordrar denna till rektor.
Klassföreståndare får bevilja högst tre dagar i följd och som mest fem dagar per läsår.
Endast om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja fler än 10 dagar under ett läsår.
Extra ledighet i samband med längre lov beviljas endast i undantagsfall. Ledighet för resa beviljas
endast, om det föreligger speciella skäl och om resan företas tillsammans med målsman.
Det åligger eleven, att med stöd av föräldrar, inhämta de kunskaper som går förlorade i samband med
frånvaro p g a ledighet då det, enligt skollagen 2011, 7 kap, 20§, är den som har vårdnaden om ett
skolpliktigt barn som ska se till att barnet fullgör skolplikten.
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ANGÅENDE LEDIGHETER
En ledighet innebär, eftersom eleven inte deltar i undervisningen under ledigheten, att den kan
försvåra för eleven att nå de nationella målen för utbildningen.
Bedöms en elev efter en samlad bedömning av elevens skolsituation att klara en ledighet har han/
hon inte rätt till kompensation och får därmed inte sin garanterade undervisningstid.
På Natur och Miljöskolan har vi kunnat se, när bedömningarna av varje barns kunskap efter
avslutade områden gjorts, att de elever som varit frånvarande p g a ledighet visat att de inte nått
så stor måluppfyllelse för området som de bedömts kunnat göra.
Då rektor tar ställning till ledighetsansökan görs en samlad bedömning av elevens hela
skolsituation: tidigare frånvaro (även p g a sjukdom), måluppfyllelse och förutsättningar att själv
fylla de kunskapsluckor en ledighet innebär är några av dem.
Även andra överväganden kring elevs behov av ledigheten görs.
SKOLLAGEN:
7 Kap 18§ Ledighet:
En elev i skolform som avses i § 17 (grundskolan) får beviljas kortare ledigheter för enskilda
angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Som synnerliga skäl
räknas t ex inte semesterresor eller ledigheter i samband med deltagande i kultur- eller idrottsevenemang. Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt annan att fatta beslut om
ledighet som avser längre tid än tio dagar.
Innan ledighetsansökan lämnas in vill vi att ni som vårdnadshavare har
1. läst igenom Natur och Miljöskolans policy när det gäller ledighet
2. tagit ställning till om ni anser ert barn har möjlighet att inhämta de kunskaper hon/han skulle
ha inhämtat i skolan under den tid ni ansöker om ledighet för.
Natur och Miljöskolan policy när det gäller ledigheter:
• Vårdnadshavarna bör sätta sig in de LPP:er som är aktuella under barnets ledighet,
informera sig om vilka delar i LPP:n barnet skulle ha arbetat med och uppmuntra honom/
henne att inhämta de kunskaperna trots ledigheten. Samtliga LPP:er finns att ladda ner på
skolans hemsida www.naturomiljoskolan.se

•

Vårdnadshavarna kan få stöd i att ta fram lämpliga uppgifter för barnet att arbeta med om
arbetsuppgifter för området finns färdiga. Finns inte materielen färdig innan ledigheten får
eleven med uppgifter hem efteråt.

•

Vårdnadshavarna ska vara medvetna om att de barn som haft en ledighet eventuellt inte
kommer att uppnå alla delmål inom ämnet, om de inte fått stöd hemma, vilket kan komma
att påverka deras möjlighet att nå målen.

•

Ledigheter som sammanfaller med Nationella proven beviljas ej.

Lämna in talongen nedan tillsammans med ledighetsansökan:
___________________________________________________

Vi har tagit del av informationen om vad som gäller vid ledighetsansökan och de konsekvenser en
ledighet kan få för barnets kunskapsinhämtning och möjlighet till måluppfyllelse.
Vårdnadshavarnas namnteckningar__________________________________________________
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