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Ansökan om ledighet  
Blanketten lämnas till mentor 
Mentor har rätt att bevilja ledighet upp till tre dagar per läsår för händelser av 
synnerlig vikt för eleven och/eller elevens anhöriga. Övriga frågor om ledighet 
bereds av mentor och hänvisas till rektor för beslut efter ett förslag om tillstyrkan 
eller avslag från mentor, som då återkopplar beslutet till elev och vårdnadshavare. 
För omyndiga elever gäller att ledighetsansökan alltid ska göras av 
vårdnadshavare. 

För att en elev ska beviljas ledighet krävs följande: 
• Eleven får inte ha varit varnad för indraget studiebidrag under innevarande 

läsår. 
• Eleven ska bedömas ha förutsättning att klara nödvändig inläsning på egen 

hand. 
• Den ifyllda ansökan ska lämnas till mentor minst 10 dagar före ledighetens 

början. 
 
 

ELEVENS NAMN KLASS OCH MENTOR 

ANLEDNING TILL LEDIGHET OM RESA UTOMLANDS, VÄNLIGEN ANGE DESTINATION 

DATUM FÖR LEDIGHET ANTAL SKOLDAGAR 

Elevens ansvar: 
• Eleven måste ta kontakt med samtliga berörda lärare och få deras 

signatur. 
• Eleven ansvarar för att läsa in det eleven missar under sin frånvaro utan 

kompenserande undervisning eller annan hjälp från lärare. 
  

ELEVENS UNDERSKRIFT DATUM 

VÅRDNADSHAVARES UNDERSKRIFT (OMYNDIG ELEV) DATUM 
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Utlåtande från berörda lärare 
Berörda lärare måste till- eller avstyrka ledigheten beroende på hur läraren 
bedömer elevens förmåga att på egen hand läsa in missad undervisning. 
 
Lärare                                   Tillstyrker                            Avstyrker       Signatur 
    

    

    

    

    

    

 
Kommentar från mentor:  
 

 
Ledighet mer än tre dagar i följd tillstyrks av mentor och beviljas av rektor. 
Beviljad ledighet registreras i närvarosystemet av mentor. 
 

□ Tillstyrks    □ Beviljas 

□ Avstyrks    □ Beviljas ej 
 
UNDERSKRIFT AV MENTOR DATUM 

UNDERSKRIFT AV REKTOR DATUM 
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