Ansökan om ledighet
Elevens namn:

Klass:

Datum för önskad ledighet
Fr.o.m.

T.o.m.

Anledning till ledighet

Underskrift
Datum:

Elevens underskrift:

Vårdnadshavare (för omyndig elev):

Vårdnadshavare telefon:

Beslut
Beviljas

Beviljas

Beviljas inte

Beviljas inte

Motivering:

Motivering:

Coach:

Rektor:

Se nästa sida för villkor vid ledighet.

Ledighet från undervisningen för elever i gymnasieskolan
Guldstadsgymnasiet
Risbergsgatan 4, 931 36 Skellefteå
Telefon administration 0910-21 51 20
guldstadsgymnasiet.se

Grunden är att skolan ska ge ledighet när eleven behöver vara frånvarande av tvingande skäl som
sjukdom eller problem i familjen, alltså orsaker som även ger en anställd rätt till ledighet. Det måste
alltså föreligga särskilda skäl.
Några exempel:
 Semesterresor eller arbete kan sällan bedömas som en giltig frånvaroorsak.
 Andra studier, deltagande i tävlingar på riksnivå och liknande bör som regel bedömas som
giltiga.
 Körkortsstudier ska läggas på fritid men ledighet kan ges för halkbana, riskutbildning,
uppkörning och teoriprov.
Om eleven eller förälder ändå väljer att ta ledigt istället för att delta i skolarbetet, så räknas frånvaron
som ogiltig. Det är ditt/din förälders beslut och skolan ska enbart upplysa om eventuella konsekvenser.
Frånvaro leder rimligtvis till sämre studieresultat. Skolan förbinder sig inte heller att ge stöd för förlorad
undervisning eller bidra med annat extra arbete från lärarnas sida för att minska konsekvenserna av
frånvaron.
Om elev har upprepad frånvaro är skolan skyldig att rapportera detta till CSN och följden kan då bli
indraget studiebidrag.
Vid planerad ledighet ska ledighetsansökan lämnas till din coach i god tid.
Coach kan bevilja upp till tre dagars ledighet.
All ledighet längre än tre dagar handläggs av rektor.
Coachen kan under läsåret maximalt bevilja åtta dagars ledighet.
Vårt uppdrag och viljeriktning är att eleven ska lyckas optimalt med sina studier och det förutsätter att
eleven är närvarande och deltar i undervisningen.
För mer information se
http://www.skolverket.se/eleven-i-skolan/narvaro/elevers-franvaro-och-ledighet-1.5015
Det är elevens ansvar att själv ta reda på av respektive lärare vad han/hon missar och om
undervisande lärare tycker att det är lämpligt att eleven är frånvarande.
Denna sammanställning ska skrivas under av undervisande lärare.
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uppgift/ämne

Ja/Nej
Uppgift/ämne

Ja/Nej

Guldstadsgymnasiet
Risbergsgatan 4, 931 36 Skellefteå
Telefon administration 0910-21 51 20
guldstadsgymnasiet.se

