LEDIGHET/STUDIEUPPEHÅLL
– ANSÖKAN FÖR ELEV

För omyndig elev är vårdnadshavare skyldig att kontakta mentor angående ledigheten. Eleven är skyldig att
meddela sina undervisande lärare om beviljad ledighet och ansvara för att skolarbetet tas igen.
Ifylls av elev/vårdnadshavare – lämnas till mentor
Elevens namn:

Personnummer:

Klass:

Datum:

Mentor:
Ledighetsorsak:
Tid för ledighet:
Fr.o.m.:

T.o.m.:

Vårdnadshavare har haft kontakt med mentor:

Totalt antal skoldagar:

☐

☐

Ja

Nej

Tfn/mobil elev

Elevens underskrift:
Vårdnadshavarens underskrift (för omyndig elev):

Tfn/mobil vårdnadshavare

Namnförtydligande:

Ifylls av mentor
Antal dagar eleven haft beviljad ledighet tidigare under läsåret:
Motivation till beslut:

☐

Frånvaron är liten och studiesituationen sådan att ledighet kan beviljas/tillstyrkas under ovanstående period och under
elevens eget ansvar. Eleven informerar sig om vilka kursavsnitt som tas upp under ledigheten, men skolan ger inget stöd
därutöver. Se nästa sida.

☐

Studiesituationen eller annan anledning visar att det är olämpligt att ledighet beviljas ovanstående period. Frånvaro
kommer att registreras som ogiltig.

☐

Enskild angelägenhet. Ange var och när plats ska reserveras:

☐

Studieuppehåll, högst ett läsår, för studier utomlands. Ange var och när plats ska reserveras:

Ansökan om ledighet en till fem dagar per läsår beviljar/avslår mentor. Vid begäran om ledighet i mer än fem dagar
tillstyrker/avstyrker mentor och rektor fattar beslut. För att rektor ska kunna fatta beslut ska sida 2 vara ifylld.
Mentors beslut:
Ledighet i upp till fem dagar:

☐

Beviljas

☐

Datum:

Ledighet i mer än fem dagar:
Avslås

☐

Mentors underskrift:

Tillstyrks

☐

Avstyrks

Namnförtydligande:

Rektors beslut:

☐

Beviljas

Datum:

☐

Avslås
Rektors underskrift:

Namnförtydligande:

Beslutet går inte att överklaga.
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