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Aspuddens skolas riktlinjer for elevers ledigheter.
I grundskolan får rektorn bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns
synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om
ledigheter upp till tio dagar under ett läsår. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut
om ledighet som avser längre tid än tio dagar.
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de
omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens
studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera för den förlorade undervisningen samt
hur angelägen ledigheten är för eleven. Skollagen 2010:800, §18.
Elevernas föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid. Rektorn har gett
klassläraren/mentorn befogenhet att bevilja upp till tio dagars ledighet per läsår. Därutöver är det
rektorn som kan bevilja ledighet. Ansökan om ledighet ska göra på Stockholms stads blankett
”Ledighetsansökan elev”.
Våra riktlinjer innebär att vi tillämpar möjligheterna att bevilja ledighet restriktivt. Vi önskar att
semesterresor ska förläggas till skolloven. Att resor t.ex. kan vara billigare under vissa tider på året
utgör inte ett godtagbart skäl för att bevilja ledighet. Arbetet i skolan kräver en planering som i sin
tur medför att eleven måste ha en kontinuerlig närvaro. Det krävs både en stor egen arbetsinsats av
eleven och ett gott samarbete mellan eleven och lärare och övrig skolpersonal för att eleven ska
uppnå kunskapskraven. Vi anser att det är mycket viktigt att eleven deltar i all skolundervisning och
betraktar elevens skoldagar som deras arbetsdagar.
Det kan i vissa fall ändå finnas skäl att bevilja ledighet under en termin. I samband med ansökan ska
skälen för att få ledigt anges utförligt. Om vårdnadshavarna, trots skolans avslag på ansökan om
ledighet, väljer att låta eleven vara frånvarande så kommer det att registreras som olovlig frånvaro.
Vi vill särskilt nämna att vid ledigheter ansvarar vårdnadshavarna för att eleven inhämtar de
kunskaper som gått förlorade under frånvaron. Under de dagar nationella prov genomförs beviljas
inga ledigheter. De av Skolverket bestämda tiderna för de nationella proven kan fås av
läraren/mentorn.
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