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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Datum 
2015-04-01 

Åtvidabergs kommun 
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7  ·  Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg  ·  Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29  ·  E-post kommun@atvidaberg.se 

www.atvidaberg.se  BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

ANSÖKAN OM LEDIGHET FRÅN UNDERVISNING – GYMNASIESKOLAN 

Anvisningar – se baksidan. 

Elevens namn ………………………………………………..……………………... 

Skola  …….……………………………………………….  Klass………… 

Vårdnadshavare.…………………………..……och…………….…………….. 

Adress ……………………………………………………………………………… 

Ledighet söks fr o m  ……………  t o m …………..  = antal skoldagar: 

Anledning till ledigheten ………………………………………………….………… 

 ………………………………………………………………………..……..………… 

………………………………………………………………………………………… 

Varför inte ordinarie lov kan utnyttjas …………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Tidigare utnyttjad ledighet innevarande läsår  (antal skoldagar) 

Namnteckning…………………………………………...……… Datum …………. 
(Vårdnadshavare - en eller båda) 

 Ledigheten beviljas  Ledigheten tillstyrks 

 Ledigheten avslås  Ledigheten avstyrks 

Motivering.………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………… 

Klasslärares/mentors namnteckning ………………………………Datum..…….. 

 Ledigheten beviljas  Ledigheten avslås 

Motivering…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

Rektors namnteckning: …………………………………………Datum………….. 



 

 

Åtvidabergs kommun 
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7  ·  Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg  ·  Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29  ·  E-post kommun@atvidaberg.se 
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Policy för elevers ledighet inom de obligatoriska skolformerna i  
Åtvidabergs kommun. 
 
Våra elever går i skolan 178 dagar på ett år och är alltså lediga 187 dagar.  
 
 
Skäl för att vara restriktiva vid beviljande av ledigheter 
Införandet av den nya skollagen från den 1 juli 2011 har medfört skärpta krav på 
skolans skyldighet att se till att varje elev når målen för utbildningen. 
 
Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret.  

Undervisningen är central för elevers lärande och utveckling, och all forskning kring 
barns och ungdomars lärande och utveckling har definierat läraren som den enskilt 
viktigaste faktorn för elevens skolframgång.  
 
Vi är därför mycket restriktiva med att bevilja ledigheter från undervisningen. 
 
 
Så säger skollagen 
7 Kap 18 § Skollagen 2010:800 ”En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas 
kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får 
längre ledighet beviljas.” 
 
 
Gemensam riktlinje 
Utifrån lagstiftning och samlad vetenskap är Åtvidabergs skolors gemensamma 
riktlinje därför följande:  

Beslut om kortare ledigheter, max 2 dagar per termin, har rektorerna delegerat  till 
elevens klassföreståndare att besluta om. I övriga fall fattar rektor beslut om 
ledighet.  
 
Ledighet med hänsyn till synnerliga skäl beviljas: 

 vid semesterresor om max 3-5 dagar per termin 
 av familjeskäl; begravning,bröllop, dop, konfirmation, student 
 av religösa skäl 
 idrottsutövande på nationell elitnivå eller motsv 

 
Ledighet avslås: 

 vid tiden för nationella prov 
 om ledigheten försvårar för eleven att nå målen 

 
För att ha möjlighet att behandla era ledighetsansökningar vill vi ha dem tre veckor 
innan önskad ledighet. 
 
 
 
Åtvidaberg 2015-04-01 
 
Hans Grimsell 
Områdeschef förskola, grundskola samt grundsärskola 

 


