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Ledighetspolicy för elever 
 

Skollagen 7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning  

 Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om le-
dighet som avser längre tid än tio dagar. 

 En elev får på begäran av elevens vårdnadshavare befrias från skyldighet att delta i obligato-
riska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse 
enstaka tillfällen under ett läsår. 
Rektorn beslutar om befrielse. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta sådana be-
slut. 

 Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. 

När önskemål om ledighet för elever utanför de lovdagar som finns under läsåret tillämpas 
skolans ledighetspolicy som grundar sig på Skollagen 7 kap 18 §. 

18 § En elev (…) får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det 

finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. 

Rektor beslutar om ledighet, men kan uppdra åt någon annan att fatta beslut om 

kortare ledigheter. 

Om du som vårdnadshavare vill söka ledigt för ditt skolpliktiga barn ska blanketten Ledig-
hetsansökan fyllas i och lämnas skolan senast 2-3 veckor före ledigheten. 

Om ledigheten under ett läsår överstiger 3 skoldagar görs bedömningen av ledighetsansökan 
av skolans rektor. Elevens kontaktlärare hanterar ansökningar som är 3 dagar eller färre.  

När en ledighetsansökan behandlas görs en samlad bedömning av elevens situation. Därför 
måste du tydligt ange motivet för ledigheten på ansökningsblanketten.  

I bedömningen av ledighetsansökan tas hänsyn till följande faktorer: 

- Frånvarons längd 

Längre ledigheter och flera ledigheter kan påverka en elevs måluppfyllelse negativt och 

även försvåra lärarnas planering och uppföljning, därför behandlas ledighetsansök-

ningar restriktivt. Skolplikten omfattar 178 skoldagar per läsår, vilket innebär att ele-

verna är lediga 187 dagar då semesterresor och andra privata angelägenheter bör 

kunna förläggas. 

- Elevens studiesituation  

Vid behandling av ledighetsansökan tar vi också hänsyn till elevens möjlighet att nå 

kunskapsmålen. Om vi ser att måluppfyllelsen riskeras beviljas inte ledighetsansökan. 



Ingen ledighet beviljas de dagar eller perioder då de nationella proven genomförs eller 

de första veckorna i samband med byte av skola.  

 

- Möjlighet att styra ledigheten 

När motivet för ledigheten granskas, tar vi hänsyn till om den sökande själv kan styra 

tidsperioden för ledigheten.  

 

- Möjlighet att kompensera för den förlorade undervisningen 

Vi kommer alltid överens med elev och vårdnadshavare om vad som ska göras under 

ledigheten eller efter ledigheten för att de negativa konsekvenserna av den förlorade 

undervisningstiden minimeras.  

Vårdnadshavare ansvarar för att förlorad undervisning tas igen i den mån det är möj-

ligt. Detta innebär att vårdnadshavaren ansvarar för att eleven fullgör sina uppgifter, 

samt att dessa rättas, kontrolleras och godkänns. Elev som beviljats rätt till ledighet 

har ej rätt till kompensation för den förlorande undervisningstiden.    

 

Ogiltig frånvaro skrivs in i elevens terminsbetyg i årskurs 6-9. 

 

 

Citat från Skolverket gällande frånvaro och ledighet: 

I de obligatoriska skolformerna är eleverna skyldiga att delta i verksamheten om eleven 

inte har giltigt skäl att utebli. Om eleven är sjuk eller motsvarande ska skolan informe-

ras om detta. Om eleven behöver vara ledig av andra skäl kan rektorn medge ledighet 

för s.k. enskilda angelägenheter. En elev kan också vid enstaka tillfällen bli befriad från 

annars obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Även i såd-

ana fall krävs beslut från rektorn. Om eleven är frånvarande i andra fall är det att be-

trakta som ogiltig frånvaro. 
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