
Ansökan om ledighet
(elev)

Ansökan gäller i följande verksamhet: ⃝    Orust Waldorfskola        ⃝        Solskolan

Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev som omfattas av skolplikten beviljas kortare ledighet för

enskilda angelägenheter. Om det �nns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn

beslutar om ledighet men kan uppdra till annan personal att fatta beslut. Rektorn får dock inte

uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Skola Klass

Elevens namn Personnummer

Ansöker om ledighet för tiden: ______________– ______________

Anledning till ledighet:

Vårdnadshavares underskrift (om det �nns två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan)

Ort och datum Telefonnummer

Underskrift Underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande
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Beslut

Ledigheten beviljas ☐

Ledigheten avslås ☐

Beviljas endast för tiden  ______________– ______________

Motivering:

Underskrift av rektor/lärare

Ort och datum Befattning

Underskrift

Namnförtydligande

Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Du medger att informationen du lämnar får

lagras och bearbetas i våra register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Läs mer i

verksamheternas IT-policy som �nns på vår hemsida.

Policy för ledighet

Enligt skollagen är en vårdnadshavare skyldig att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Ledighet

beviljas för enskild angelägenhet som t.ex. läkarbesök eller begravning. Resa räknas inte som

enskild angelägenhet och bör läggas på loven.

På Orust Waldorfskola och Solskolan bedrivs waldorfpedagogik vilket innebär att undervisningen

till stor del är muntlig och i vissa ämnen bunden till perioder om tre-fyra veckor. Detta innebär att

det kan vara svårt att ta igen missade lektioner.

Om en elev är frånvarande av annan orsak än enskild angelägenhet tar skolan inte på sig ansvaret

att hjälpa eleven med den missade undervisningen eller förbereda uppgifter inför en resa.

Klassläraren kan bevilja ledighet för enstaka dagar av enskild angelägenhet. Övrig ledighet

beslutas av rektor. Ledighet för resor beviljas generellt inte.

Skolan kräver dock att vårdnadshavaren lämnar in blanketten om ledighet till klassläraren i de fall

en ledighet planeras, även vid vad som enligt skollagen räknas som ogiltig frånvaro.
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