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Riktlinjer och regler för ledigheter från grundskola i 
Vellinge kommun 

I skollagen (2010:800) regleras skolplikt, ledigheter och rätt till utbildning. Vellinge har 
därutöver fastställt lokala riktlinjer och regler. 
 

Grundförutsättningar enligt skollagen: 

• Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt 
• Den som har vårdnaden om ett barn ska enligt skollagen se till att barnet fullgör 

sin skolplikt 
• Rektor beviljar ledighet 
• Vid behov kan hemkommunen besluta att skolplikten kan fullgöras på annat 

sätt 
• Undantag från skolplikten kan beviljas av hemkommunen för barn som 

varaktigt vistas utomlands 
  
Vårdnadshavares ansvar 
 
Enligt 7 kap 20 § skollagen har alla grundskoleelever som bor i Sverige skolplikt och 
det är varje vårdnadshavares ansvar att eleven fullgör sin skolplikt. Om en 
vårdnadshavare medvetet håller eleven borta från skolan, eller om elev utan anmälan 
uteblir från undervisningen, räknas det som ogiltig frånvaro som förs in i 
terminsbetyget. Om vårdnadshavaren inte ser till att eleven kommer till skolan, kan 
utbildningsnämnden besluta att förelägga vårdnadshavare att tillse att eleven kommer 
till skolan. Detta föreläggande kan förenas med vite.  
 
Ledighet 
 
Rektor beviljar ledighet enligt 7 kap 18 § skollagen. Elev får beviljas kortare ledighet 
för enskilda angelägenheter och längre vid synnerliga skäl. Enligt Skolverket ska beslut 
om att bevilja ledighet grundas på en samlad information om eleven. Ledighet över 10 
dagar skall övervägas mycket noga och kan bara beviljas av rektor. För sådan ledighet 
krävs synnerliga skäl.  
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Vid längre ledighet skrivs eleven ut och skolpeng upphör att betalas ut. Vid återinträde 
efter längre ledighet/studieavbrott kan plats på ursprunglig skola eller ursprunglig klass 
ej garanteras. 
 
Grundinställningen i Vellinge kommun är att ledighet ska beviljas ytterst restriktivt. I 
grundskolans läroplan finns riktlinjer för hur lärare ska bedöma och betygsätta eleverna. 
Läraren ska bland annat utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 
kunskapsutveckling. Detta innebär att eleven måste vara närvarande för att skolan ska 
kunna genomföra sitt uppdrag. Ledighet från skolan måste därför anses ha negativ 
inverkan på skolans möjlighet att uppnå de lagstiftade målen och elevens möjlighet att 
nå kunskapsmålen. 
De fristående skolornas huvudmän ansvarar för egna riktlinjer. 
 
Fullgöra skolplikt på annat sätt 
 
Vid en längre utlandsvistelse kan skolplikten fullgöras enligt Vellinge kommuns 
riktlinje, bilaga 1. 
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