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ADRESS: 272 80 Simrishamn 
BESÖK: Fredsdalsg 7 

TELEFON: 0414-81 00 00 
E-POST: registratorbuf@simrishamn.se 

Ansökan om ledighet för elev vid skolområde: 
 Nova Academy  Österlengymnasiet  Korsavad 7-9  SÄR gr/gy

 Simrislund F-6  Nord F-6  Borrby skola F-6

Ansökan 
Elevens namn Pers.nr. 

Skola Klass/åk 

Under tiden: fr o m – t o m Antal skoldagar vid denna ledighet 

Ledighetsorsak: 

Datum     Underskrift vårdnadshavare 1   *) Namnförtydligande 

Datum     Underskrift vårdnadshavare 2   *) Namnförtydligande 

 *) Har tagit del av de riktlinjer som gäller vid elevs ledighet i Simrishamns kommunala skolor (sid 2) 

(Blanketten lämnas till klasslärare/mentor – sök i god tid. Blanketten ska om möjligt lämnas till mentor senast två veckor före eventuell ledighet. 
Kopia efter beslut ges till mentor och elev/vårdnadshavare). 
_________________________________________________________________________________________ 

Klasslärare/mentor: yttrande/beslut 
Om den sammanlagda ledigheten överstiger 10 dagar ska klasslärare/mentor lämna ansökan vidare till rektor.

 Ledighet beviljas  Ledigheten beviljas ej **)
(mindre än 10 dgr sammanlagt för elev) 

 Ledigheten tillstyrkes  Ledigheten tillstyrkes ej **)
(mer än 10 dgr sammanlagt för elev, F-9)

Elevens sammanlagda ledighet hittills under läsåret är    _______   dagar. 

**) Orsak till beviljas ej / tillstyrkes ej 

Datum     Underskrift mentor Namnförtydligande 

_________________________________________________________________________________________ 

Rektor: beslut 

 Ledigheten beviljas  Ledigheten beviljas ej **)

**) Orsak till avslag: 

Datum     Underskrift rektor Namnförtydligande 

Ank.dag: 

Löpnr: 
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Riktlinjer vid elevs ledighet 

Läsåret består av 178 skoldagar. Därutöver har eleverna rikliga möjligheter till 
rekreation och ledighet från skolarbetet under sommarlov, höstlov, jullov, sportlov 
och påsklov. Med tanke på barns rätt till grundläggande utbildning och vikten av att 
nå de utbildningsmål som finns i våra styrdokument, har skolan en restriktiv in-
ställning till ansökan om ledighet för elev. 

Rektor, eller den rektor utser, får enligt skollagen (2010:800) 7 kap 18 § besluta om 
kortare ledighet för enskilda angelägenheter för elev i grundskolan. Motsvarande 
möjlighet att bevilja ledighet har rektor i gymnasieskolan enligt gymnasieförord-
ningen 12 kap 2 §. 

Om det finns synnerliga skäl kan längre ledighet beviljas i grundskolan, dock 
endast av rektor.  

Vårdnadshavare och elev ska i förväg rådgöra med klasslärare/mentor, om hur 
eleven vid frånvaro, kan kompensera sitt lärande i skolan och hur hem och skola 
tillsammans kan stödja eleven.  

Ansökan om ledighet vid de provdagar/provperioder som finns utlagda för de 
nationella ämnesproven kommer inte att beviljas. 

Beviljad ansökan om ledighet kommer i vår dokumentation att resultera i anteck-
ningen ”giltig frånvaro”. 

Tillägg för elever i gymnasieutbildning vid ansökan om ledighet: 

Din rätt till studiebidrag kan påverkas vid längre ledighet. 
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