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Bromölla gymnasium 

Ansökan om ledighet för elev 

 

 
Elevuppgifter 

Förnamn Efternamn Personnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc) Skola 

Postnummer Postort Klass 

 
Uppgifter om ledigheten 

Från och med datum Andledning till ledigheten Antal skoldagar 

Till och med datum 

 

 

Stor restriktivitet gäller vid ledighet! 

Skolan avråder från längre ledigheter då det innebär ett stort arbete för eleven att ta igen missade studier. Eleven har ett 

eget ansvar att informera sig om och arbeta med de moment som han/hon missat i undervisningen. 

 
Blanketten lämnas tillsammans med undervisande lärares yttrande till elevens mentor 

 

 
Underskrift 

Datum Elevens namnteckning 

 

Datum Vårdnadshavare 1 (om eleven är omyndig) Datum Vårdnadshavare 2 (om eleven är omyndig) 

   
 
   Ifylls av skolan 
 

Mentor 

 

Ledigheten tillstyrks Ledigheten avstyrks 

 
Ledigheten beviljas Ledigheten beviljas ej 

Orsak till avslag 

 

Datum Mentors underskrift 

Rektor 

 

Ledigheten beviljas Ledigheten beviljas ej 

Orsak till avslag 

 

Datum Rektors underskrift 

 

 

Ifylld blankett lämnas till skolan. 
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VILLKOR FÖR LEDIGHET 

Ledighet från skolan är ingen självklar rättighet, däremot en möjlighet.  

Enligt skollagen får elev beviljas ledighet för enskilda angelägenheter. 

Vid all ledighet gäller att elevens studiesituation skall kunna medge frånvaro utan att stora luckor i 
utbildningen uppstår. 

 

ANSÖKAN 

Ansökan om ledighet inlämnas till mentor som antingen fattar eget beslut eller lämnar yttrande till rektor. 

 

ATT IAKTTA VID LEDIGHET 

 Att eleven själv av undervisande lärare tar reda på vad klassen/gruppen gör under ledigheten. 

 Att eleven skall delta i eventuella prov även om det gäller avsnitt som klassen/gruppen arbetat med 
under ledigheten. 

 Att inga anpassningar av prov görs för elev som haft ledighet.  

 Att eleven inte kan påräkna enskild undervisning/extra stöd för att täcka eventuella luckor i 
undervisningen. 

 Att eleven är medveten om att den garanterade undervisningstiden inte är garanterad samt att 
eleven riskerar att inte nå målen i sina kurser. 

 

    OBS! 

 Om ledighet inte beviljas men ändå utnyttjas kommer studiebidraget att dras för den aktuella 
perioden. Denna åtgärd kan även påverka andra bidrag. 

 Vid ledighet om fler än tre skoldagar tillstyrker eller avstyrker elevens mentor, beslutet tar rektor. I 
övriga fall beslutar elevens mentor direkt.  

 

   Ansökan med beslut: 

   Original till elev 

   Kopia till mentor och rektor 

 

Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifter först när den 
ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt 
dataskyddsförordningen. För mer information om hu personuppgifterna behandlas hänvisas till kommunens 
hemsida 
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