
    Ledighetsansökan 

Trekantsvägen 3,  117 43  STOCKHOLM 

Tel. 08 – 709 22 70 

Fax. 08 - 730 52 53 

e-post: info@estetiska.se 

hemsida: www.estetiska.se 

 

Namn:……………………………………………………. Klass:………………………………….. 

Mentor:…………………………………………………… Inlämningsdag:………………………. 

 

Ledighet söks för följande dagar: 

 ............................................................................................................................................................  

 

Orsak till ledighet: 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Ledighetsansökan skall alltid inlämnas till mentor senast 14 dagar före önskad ledighet. Avser 

ansökan mer än två dagar skall ansökan gå vidare till rektor för beslut. 

Elevers rätt till ledighet regleras i gymnasieförordningen 12 kap 2 §  

”Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre 

omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn”. 

Det är viktigt att föräldrar och elev är medvetna dels om konsekvenser av frånvaron, dels om det 

gemensamma ansvar för elevens utveckling som hemmet och skolan har. 

Det åligger eleven att ta igen den undervisning hon/han missat under ledigheten. Eleven ska därför på 

eget initiativ ta reda på vilka uppgifter han/hon skall göra och se till att de blir gjorda. 

Vid handläggning av ledighetsansökan tillämpar vi följande principer: 

 Ledighet beviljas med stor restriktivitet särskilt då det gäller semesterresor. 

 För ledighet krävs att eleven har god närvaro i skolan och att skolarbetet sköts väl. 

 Stödundervisning eller extra prov (förhör) kan inte påräknas 

 Ledigheten som påverkar klasskamraters arbete exempelvis ensembler/grupper avstyrkes 

 Ledighet vid nationellt prov eller annat viktigt prov avstyrkes, likaså vid konserter, 

redovisningar och föreställningar 

mailto:info@estetiska.se
http://www.estetiska.se/


Kan ledigheten göra det svårt för eleven att klara någon kurs? 

 

Kurs Undervisande lärare Ja Nej 

 ..........................................   .......................................................  

 ..........................................   .......................................................  

 ..........................................   .......................................................  

 ..........................................   .......................................................  

 ..........................................   .......................................................  

 ..........................................   .......................................................  

 ..........................................   .......................................................  

 ..........................................   .......................................................  

 ..........................................   .......................................................  

 

 ...................................................  

Datum och ort 

 ....................................................................................  

Elevens underskrift 

 

 ....................................................................................  

Vårdnadshavares underskrift 

 

 

 

 

 

Ledighet upp till 2 dagar:   Ledighet 3 dagar eller mer:  

Beviljas av mentor   Tillstyrkes av mentor  

Beviljas ej av mentor   Avstyrkes av mentor 

…………………………………………   ……………………………………………………. 

 Beviljas av rektor 

 Avslås av rektor 

 

 

 ……………………………………………. 


