
Fylls i av vårdnadshavare 

Elevens namn Födelsedatum Klass 

Skola 

Önskar ledighet från och med till och med Antal skoldagar 

Orsak till ledigheten 

Datum Underskrift av vårdnadshavare 

Observera att beviljad ledighet inte berättigar till extra undervisning. 

7 kap 18 § Skollagen 2010:800 

En elev i en skolform som avses i 17 § (grundskolan och grundsärskolan), får 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. 

I Vimmerby kommun får klasslärare/klassföreståndare bevilja sammanlagt högst tre dagar under ett 

läsår. Vid längre ledighet tillstyrker/avstyrker klasslärare/klassföreståndare varefter rektor beslutar. 

Beviljande av längre ledighet än tio skoldagar bör inte förekomma förutom vid speciella elevvårdsskäl.  

Vid beviljad ledighet har eleven/vårdnadshavaren skyldighet att på eget initiativ begära hemuppgifter som 

kompensation för den förlorade tiden i skolan och att göra överenskomna uppgifter/se till att 

överenskomna uppgifter görs. 

Fylls i av klasslärare/klassföreståndare 

Ledigheten  
beviljas/tillstyrks 

Ledigheten  
beviljas/tillstyrks ej 

Eleven har tidigare under läsåret beviljats ledighet 

med dagar 

Motivering till beslutet (när ledigheten ej beviljas/tillstyrks) 

Datum Underskrift av klasslärare/klassföreståndare 

Fylls i av rektor 

Ledigheten beviljas Ledigheten beviljas ej 

Motivering till beslutet (när ledigheten ej beviljas) 

Datum Underskrift av rektor 

Ledighetsansökan för elev i grundskolan 

(lämnas till klasslärare/klassföreståndare) 

Information om hur vi behandlar personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen
Personuppgifterna behandlas för att administrera ledighetsansökan. Den lagliga grunden för behandlingen är allmänt 
intresse och rättslig skyldighet enligt skollagen 7 kap. 18 §. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålet med behandlingen. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Personuppgiftsansvarig är barn- och 
utbildningsnämnden, Vimmerby kommun. För mer information om vår behandling av personuppgifter finns på kommunens 
webbsida www.vimmerby.se/dataskydd
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