Ledighetsansökan
Ifylles av elev/vårdnadshavare

________________________________

____________

Elevens namn

Klass

____________________ - ___________________
Anhåller om ledighet under perioden (datum)
___________________________________________________________________
Skäl för ledigheten (i enlighet med ledighetspolicy)

Elevens underskrift
•
•
•

Målsmans underskrift

Ledighetsansökan skall lämnas i god tid före ledighet.
Om elev beviljas ledighet ligger skyldigheten helt på eleven och/eller vårdnadshavare
att ta reda på vilka uppgifter som skall göras under bortavaron.
Mentor får bevilja ledighet upp till 5 dagar per läsår. Därefter kan ledighet endast
beviljas av rektor.

Ifylles av mentor

____________________________
Tidigare erhållen ledighet(dagar)

 Sökt ledighet tillstyrkes av mentor
 Sökt ledighet tillstyrkes ej av mentor

Beslut

 Beviljas

 Avslås
_________________________________________________
Skäl

__________________
Datum

_____________________________________________________
Beslutsfattarens underskrift

Ledighetspolicy, Östersunds Gymnasieskola
kap 11 2§ Ledighet
Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre
omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.
(Gymnasieförorningenen SFS 2010:2039)

På Östersunds Gymnasieskola arbetar vi med koncentrerade kurser som oftast blir klara under en
termin. Varje lektionstillfälle utgör därför en betydande del av den totala kursen. En stor del av
kursmålen både tränas och bedöms under lektionstid i genomgångar,gruppuppgifter,diskussioner,
uppföljningar och samarbetsövningar vilka är svåra att ersätta med studier på egen hand.
För att kunna tillgodogöra sig undervisningen och nå kursmålen krävs hög närvaro på lektionerna.
Hög frånvaro leder till kunskapsluckor och stress för våra ungdomar medan hög närvaro ger bra
studieresultat. Vi är därför restriktiva med att bevilja ledighet.
Mentorn kan bevilja ledighet upp till fem dagar per läsår.
Ledighet därutöver beviljas endast i begränsad omfattning av rektor eller den rektorn bestämmer
får bevilja ledighet från skolarbetet Ledighet kan beviljas av följande skäl:
•
•
•
•
•
•
•

Familjesociala skäl
Viktig familjeangelägenhet
Kallelse till myndighet
Mönstring
Deltagande i sportevenemang för skolan eller i mästerskap
Halkkörning och uppkörning för körkort
Annat synnerligt skäl

Läkar- och tandläkarbesök bör kunna förläggas utanför skoltid. Rektor/biträdande rektor kan i
samråd med arbetslag bevilja längre ledighet. Hänsyn tas då till elevens studiesituation och
möjlighet att bli godkänd i sina kurser samt tidigare frånvaro. Skolåret är planerat med kortare och
längre lov för att eleverna ska orka med arbetet och få tid till vila. Det är angeläget att längre
semester-och nöjesresor förläggs till sådan lovtid.
Blanketter för ansökan om lov finns på hemsidan.
Ansvar
Vid beviljad ledighet ligger ett stort ansvar att ta igen missade kursmoment på elev och
vårdnadshavare.
Ogiltig frånvaro
Vi rapporterar ogiltig frånvaro till CSN. Frånvaro utan giltigt skäl kan medföra att eleven får sitt
studiebidrag sänkt. Även familjens övriga bidrag till exempel bostadsbidrag kan reduceras.

