
ANSÖKAN OM LEDIGHET FÖR ELEV I GYMNASIESKOLA / GYMNASIESÄRSKOLA 

Klass:

Önskad ledighet fr.o.m. - t-o.m.

Elevens namn:

IFYLLS AV ELEVEN OCH VÅRDNADSHAVARE

Antal dagar:

Orsak till ledighet:

En förutsättning för goda studieresultat är att man som elev kontinuerligt deltar på lektionerna i alla ämnen/kurser. Resor o. 
dyl. bör planeras så att i första hand undervisningsfria dagar i form av studiedagar och lov utnyttjas. Vid planerad frånvaro 
ska eleven på egen hand ta reda på vilka moment han/hon kommer att missa. Eleven ansvarar själv för igenläsing, d.v.s. ta 
igen det man missat under frånvaron.  
Mentor tillstyrker/avslår ledighet. Mentor har efter delegation möjlighet att bevilja tre dagars ledighet i följd och  
max tre dagar under ett läsår, efter att ha tagit elevens totala studiesituation i beaktande. 
 
Elevens namnteckning:

IFYLLS AV MENTORN

Datum: Mentors underskrift:

Tillstyrks

Avslås

Beviljas

Beviljas ej

Orsak:

Orsak:

REKTORS BESLUT

Datum: Rektors underskrift:

Beviljas

Beviljas ej

Orsak:

LEDIGHET enligt GYMNASIEFÖRODNINGEN (2010:2039) 12 kap. 
2 § Rektor får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.  
Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. 
  
  
 

UNDERSKRIFTER (Vid gemensam vårdnad ska ansökan undertecknas av båda vårdnadshavarna)

Underskrift vårdnadshavare 1: Underskrift vårdnadshavare 2:

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Datum:

Barn- och utbildningsförvaltningen

  
Postadress 
Box 62 
662 22 Åmål

  
Besöksadress 
Kungsgatan 26 
662 31 Åmål

  
Telefon 
0532-170 00

  
E-post 
kommun@amal.se

  
Organisationsnr. 
212000-1587

  

amal.se 
BUF AB 2020-02 

Sida 1(2)
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Ifylls av respektive lärare

Sida 2: Vid längre ledighet än tre dagar, underlag till 
rektorns beslut.

Sign Namn Ämne Uppgifter att ta igen Ja Nej

Godkänner*

* Rektor tar beslut baserat på helheten.
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