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Policy för beviljande av ledighet, samt för annan frånvaro.
När det gäller ledighet och annan frånvaro från grundskolan utgår vi från
Skollagen 2010:800, 7 kap: Skolplikt och rätt till utbildning, vid
tillämpningen. Som rektor kan jag även delegera vissa beslut till skolans
personal. Ledighet för elev ansöks på blanketten ”Ansökan om ledighet
för elev”, dat. 111101 och lämnas till klassläraren i god tid. ”God tid” kan
variera men med beaktande av nedanstående är det viktigt att vi får
möjlighet att se över förutsättningar och att i förekommande fall ge
eleven möjlighet att ta igen studietiden. Det förutsätts att eleven fullgör
eventuella arbetsuppgifter om skolan bedömer att detta är en
förutsättning för ledigheten.
• Personal på Lillsjöskolan får bevilja ledighet från skolan under del
av dag. Dock ska samverkan inom arbetslaget och med rektor ske
om frånvaron återkommer ofta och börjar närma sig en
sammanlagd frånvarotid av 3 dagar. Ledigheter följs även upp vid
klasskonferenser.
Ledighet från en dag och mer beslutas av rektor. Kopia på
ledighetsansökan och beslut skall finnas på skolexpeditionen.
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Skollagen (2010:800)
2§ ”Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt…”
10§ Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet
fyller sju år.”
17§ ”En elev i grundskolan… ska delta i den verksamhet som
anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har
giltigt skäl att utebli. Om en elev i grundskolan… utan giltigt skäl
uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att
elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven varit
frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens
vårdnadshavare inte informeras samma dag.”
18§ ”En elev… får beviljas kortare ledighet för enskilda
angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet
beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. … ”
20§ ”Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att
barnet fullgör sin skolplikt”.

LGR 11
• Enligt läroplanen LGR 11 garanteras elever ett visst antal timmar,
garantitid, i varje ämne under grundskoletiden. Garantitiden är
avpassad så att eleverna ska kunna nå målen enligt Läroplanen.
Frånvaro kan, för vissa elever, medföra problem att nå målen.

