Riktlinje – ledighet för elever
Närvaro i skolan är viktig för att eleverna ska nå utbildningsmålen. Det innebär att skolan är restriktiv
vad gäller beviljandet av ledigheter. Ledighet beviljas av rektor. Ledighet för läkar-/tandläkarbesök
och liknande enstaka undervisningspass beviljas av mentor då du som elev visar upp intyg/kallelse till
besöket.
Så här gör du: Hämta blankett på Its learning eller på skolans expedition.
Fyll i blanketten (tillsammans med vårdnadshavare om du är omyndig).
Gå till dina lärare och be dem fylla i de skoluppgifter du behöver göra under din ledighet.
Ta sedan med blanketten till mentor som skriver under.
Lämna din ansökan på skolan expedition.
När skolan tagit ställning till din ansökan får du ett besked från skolans expedition på Its learning.
För att skolan ska hinna ta ställning till din ansökan måste du lämna in den senast 10 skoldagar innan
ledigheten. Se alltid till att du ansöker ledighet i god tid och alltid INNAN du bokar en resa.
Vad säger Skolverket?
Enligt Skolverket kan rektor bevilja en elev ledighet för enskilda angelägenheter. Enskilda
angelägenheter kan exempelvis vara läkarbesök eller familjeangelägenheter. Skolverket har betonat
att elever och vårdnadshavare ska informeras om att frånvaro försvårar elevens möjligheter att nå de
nationella målen för utbildningen.
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens skolsituation. Bland de
omständigheter som normalt ska beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens
studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera för den förlorade undervisningen samt
hur angelägen ledigheten är för eleven.
Karolinska gymnasiets tolkning
Skolan beviljar elever ledighet när ansökan gäller tvingande skäl som sjukdom eller problem i
familjen, alltså samma orsaker som ger en anställd rätt till ledighet. När det gäller ledighet i andra,
icke tvingande fall, gör skolan en individuell bedömning utifrån följande riktlinjer:
 Ledigheter längre än någon enstaka dag beviljas som regel inte.
 Tidigare frånvaro minskar chanserna för att sökt ledighet beviljas.
 Elevens studieresultat påverkar bedömningen. Skolans uppdrag är att alla elever ska nå
målen för utbildningen. En ledighet som skolan bedömer kan komma att påverka elevens
skolresultat beviljas inte.
 Skolan har ingen möjlighet att ge extra stöd till elever som p g a ledighet missar viktiga
moment i undervisningen. Ledighet när större prov eller redovisningar äger rum beviljas som
regel inte Skolverkets datum för nationella prov.

Orsaker till ledighet bedöms som regel på följande sätt:
Uppkörning för körkort
Beviljas
Riskutbildning 1 och 2
Beviljas
Större idrottstävling/kulturevenemang
Beviljas vid eget deltagande
Läkar-/tandläkarbesök
Beviljas. Anmäl till mentor/administratör innan besöket.
Familjesemester under skoltid
Beviljas vid högst ett tillfälle under gymnasietiden.
Besök hos släktingar utomlands
Se familjesemester ovan.
Resa eller aktivitet av stor personlig vikt
Bedöms från fall till fall.
Förvärvsarbete
Beviljas ej
Religiösa högtider
Enstaka dagar kan beviljas efter ansökan
Övningskörning
Beviljas ej
Nöjesresor
Beviljas ej

