
LEDIGHETSANSÖKAN 
Skolledningen/CWT 

Ansökan om ledighet för elev 

Gymnasieskolan (rektor och lärare) kan bevilja en elev ledighet från skolarbete endast om särskilda skäl 
föreligger. Mentor kan bevilja ledighet upp till 5 dagar per läsår, men inte mer än 3 dagar i följd. 

Längre ledighet prövas av skolledningen och särskilda skäl skall föreligga. (Semesterresor med familj eller 
kamrater räknas inte som särskilda skäl). Mentor skall yttra sig innan beslut fattas. 

Lov för del av lektion prövas av undervisande lärare. 

Tänk på att extra ledighet medför olägenheter för både dig själv, andra elever och lärare. Beviljad extra 
ledighet berättigar dig inte till extra undervisning vid återkomsten. Samma gäller tillfälle för dig att få 
genomföra redovisningar m.m. som kamraterna klarat av under din ledighet.  

Om du väljer att vara borta från skolan även om du inte blivit beviljad ledighet så kommer perioden du är borta 

rapporteras till CSN. 

 Diskutera alltid dina planer med lärare i alla berörda ämnen i god tid.

 Det är ditt ansvar att läsa igen förlorad studietid så långt det är möjligt.

 Ansökan om planerad ledighet lämnas till mentor minst 14 dagar innan ledighet.

 För körkortsutbildning finns möjlighet att ansöka om ledighet för halkkörning, uppkörning,
stadskörning och teoriprov.

 Du förutsätts lägga besök hos tandläkare, kurator, skolsköterska etc. på ej schemabunden tid.

Elevuppgifter 

Elevens efternamn och förnamn Personnummer 

Önskemål om ledighet fr. o m – t.o.m. Antal skoldagar under 
ledigheten 

Skola Klass 

Orsak 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum Elevens/vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande 

Ifylles av mentor 

Beviljas, Tillstyrks  Beviljas ej  Avstyrks

Tidigare ledighet under 
läsåret. Antal dagar: 

 Datum  Mentors underskrift 

Ifylles av rektor 

Beviljas  Beviljas ej 

  Skäl: 

Datum Rektors underskrift 

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  12 kap. 2 § gymnasieförordningen samt skollagen 4 kap. 11 §. Uppgifterna sparas 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. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns på kommunens webbsida www.vimmerby.se/dataskydd 




