
ANSÖKAN om ledighet för                  Sida 1 (2) 
elev i grundskola och grundsärskola

Ifylld ansökan lämnas till 
elevens mentor, oavsett  
ledighetens längd.

InternetadressTelefonnummerBesöksadress

Efternamn Förnamn Personnummer

Datum för ledigheten

ANSÖKAN - elevens uppgifter

Vårdnadshavare 1

VÅRDNADSHAVARES UNDERSKRIFT. Om barnet har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.  
Jag har tagit del av och är införstådd med informationen ovan 

Ort

Namnteckning Namnförtydligande

 Du kan antingen fylla i blanketten direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Du/ni måste skriva under  
för hand. Ifylld blankett lämnas till elevens mentor. 
  
Blanketten gäller från och med höstterminen 2011. Ansökan ska vara mentorn tillhanda senast tre veckor före önskad  
ledighet. 
  
Läs noga igenom reglerna på sida 2 innan du fyller i blanketten.

Namnförtydligande

Ort
Vårdnadshavare 2

Namnteckning

YTTRANDE/BESLUT - fylls i av skolan
Beslut av mentor på uppdrag av rektor 
Mentors beslut 
Beviljas   Datum och signatur  

Beslut av rektor 
Ifylles av mentor     
Tillstyrks   Datum och signatur   

JA NEJ JA NEJ

NEJJA

Rektors beslut 
Beviljas  Datum och signatur

Antal lediga dagar som tidigare  
beviljats under läsåret

Klass

Antal skoldagar

Datum

Datum

Orsak till ledigheten. Vid resa, ange resmål

Skola

Vårdnadshavarnas syn på hur hemmet tillsammans med skolan kan stödja eleven när det gäller att kompensera den förlorade undervisningen



ANSÖKAN om ledighet för                  Sida 2 (2) 
elev i grundskola och grundsärskola

Ifylld ansökan lämnas till 
elevens mentor, oavsett  
ledighetens längd.

InternetadressTelefonnummerBesöksadress

Regler för ledighet 
  
Enligt Skollagen 2010:800 7 kap 18 § får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.  
Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.  
Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än  
tio dagar. 
  
Enligt förarbetena till lagen skall ledigheten 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 den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt  
eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig. 
  
Av detta följer att orsaken till ledigheten skall ifyllas noggrant, liksom vårdnadshavarnas syn på hur hemmet tillsammans  
med skolan kan stödja eleven när det gäller att kompensera den förlorade undervisningen. 
 
Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår. 
  
Beslut fattas av rektor eller mentor på uppdrag av rektor beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter. 
  

 


ANSÖKAN om ledighet för                  Sida  ()
elev i grundskola och grundsärskola
Ifylld ansökan lämnas till
elevens mentor, oavsett 
ledighetens längd.
Kommunhuset Norrevångsgatan 3
040-42 50 00 (vxl)
www.vellinge.se
ANSÖKAN - elevens uppgifter
Vårdnadshavare 1
VÅRDNADSHAVARES UNDERSKRIFT. Om barnet har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift. 
Jag har tagit del av och är införstådd med informationen ovan 
Namnteckning
 Du kan antingen fylla i blanketten direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Du/ni måste skriva under 
för hand. Ifylld blankett lämnas till elevens mentor.
 
Blanketten gäller från och med höstterminen 2011. Ansökan ska vara mentorn tillhanda senast tre veckor före önskad 
ledighet.
 
Läs noga igenom reglerna på sida 2 innan du fyller i blanketten.
Vårdnadshavare 2
Namnteckning
YTTRANDE/BESLUT - fylls i av skolan
Beslut av mentor på uppdrag av rektor
Mentors beslut
Beviljas                   Datum och signatur                  
Beslut av rektor
Ifylles av mentor                                    
Tillstyrks                   Datum och signatur           
Rektors beslut
Beviljas                  Datum och signatur
Antal lediga dagar som tidigare 
beviljats under läsåret
Regler för ledighet
 
Enligt Skollagen 2010:800 7 kap 18 § får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. 
Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. 
Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än 
tio dagar.
 
Enligt förarbetena till lagen skall ledigheten 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 den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt 
eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig.
 
Av detta följer att orsaken till ledigheten skall ifyllas noggrant, liksom vårdnadshavarnas syn på hur hemmet tillsammans 
med skolan kan stödja eleven när det gäller att kompensera den förlorade undervisningen.
 
Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår.
 
Beslut fattas av rektor eller mentor på uppdrag av rektor beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter.
 
 
1.0
040-425244
080516
M-förvaltningen
Ansökningsblankett vårdnadsbidrag Vellinge kommun
Jenny Wollin
Ansökningsblankett vårdnadsbidrag Vellinge kommun
080516
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