
  Sida 1 av 4 

 

 

Adress Internet Telefon 
Lillerud info@lillerud.se Tel: 054-840 800 
660 50 Vålberg www.lillerud.se Fax: 054-545 072 

Ledighet frå n undervisning fö r elever 
på  Lillerudsgymnåsiet 

Grundregeln är att skolan ska ge ledighet när eleven behöver vara borta av synnerliga skäl som 

exempelvis: 

 Sjukdom 

 Medicinska skäl 

 Uppkörning och halkkörning (dock inte övningskörning) 

 Idrottsutövning på riks- eller internationell nivå 

 Begravning av anhörig 

 Kallelse till myndighet 

 Enstaka hemresa för inackorderad elev med lång restid 

 Akuta veterinärbesök 

Om skolan ska kunna ge ledigt i andra fall, måste skolan kunna göra bedömningen att ledigheten är 

viktigare för elevens utveckling och förkovran än att delta i skolans verksamhet. Därför kan 

exempelvis semesterresor nästan aldrig bedömas som en giltig frånvaroorsak. Om elev eller 

vårdnadshavare ändå väljer att ta ledigt istället för att delta i skolarbetet, noteras ogiltig frånvaro. 

Det är i så fall elevens/vårdnadshavarens beslut och skolan bör bara upplysa om eventuella 

konsekvenser. Ogiltig frånvaro ger ingen rätt till stödundervisning eller annat extra arbete från 

lärarnas sida för att mildra konsekvenserna av frånvaron. 

Ledighet upp till och med tre dagar per läsår ges av mentor och denna blankett finns att hämta på 

skolans intranät. Ansökan lämnas till mentor senast en vecka före ledigheten. Vårdnadshavares 

underskrift krävs (dock inte vid enstaka lektioner). 

Vid ledighet i fler än tre dagar per läsår tas beslut av rektor. Denna blankett finns att hämta på 

skolans intranät. Eftersom rektor (i samråd med mentor och undervisande lärare) godkänner längre 

ledigheter, så ska en diskussion föras direkt mellan elev/vårdnadshavare och rektor kring den 

eventuella ledigheten. Ansökan lämnas in till rektor senast tre veckor före ledigheten. 

Vårdnadshavares underskrift krävs.  
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Adress Internet Telefon 
Lillerud info@lillerud.se Tel: 054-840 800 
660 50 Vålberg www.lillerud.se Fax: 054-545 072 

Ansö kån öm ledighet t.ö.m. tre dågår 

 

Ledigheten omfattar 
Namn Klass 

Fr.o.m. T.o.m. 

 

Orsak till ledighet 

 

 

 

 

 

Jag är medveten om att: 

 det är mitt ansvar att diskutera med varje lärare hur jag ska hämta in den undervisning jag inte 

deltar i (det finns en särskild blankett, Ta igen tabell, för detta). 

 jag inte kan få stödundervisning eller annan hjälp för att hämta in de avsnitt jag inte deltagit i. 

 

Underskrift elev Underskrift vårdnadshavare (till omyndig elev) 

Namn Namn 

 

Beslut  

Ledigheten beviljas Ledigheten avslås 

Datum Mentor 

Kommentar 

 

  



  Sida 3 av 4 

 

 

Adress Internet Telefon 
Lillerud info@lillerud.se Tel: 054-840 800 
660 50 Vålberg www.lillerud.se Fax: 054-545 072 

 

Ansö kån öm ledighet vid fler å n tre 
dågår 

 

Ledigheten omfattar 
Namn Klass 

Fr.o.m. T.o.m. 

 

Orsak till ledighet 

 

 

 

 

 

Jag är medveten om att: 

 det är mitt ansvar att diskutera med varje lärare hur jag ska hämta in den undervisning jag inte 

deltar i (det finns en särskild blankett för detta). 

 jag inte kan få stödundervisning eller annan hjälp för att hämta in de avsnitt jag inte deltagit i. 

 

Underskrift elev Underskrift vårdnadshavare (till omyndig elev) 

Namn Namn 

 

Beslut  

Ledigheten beviljas Ledigheten avslås 

Datum Rektor 

Kommentar 
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Adress Internet Telefon 
Lillerud info@lillerud.se Tel: 054-840 800 
660 50 Vålberg www.lillerud.se Fax: 054-545 072 

Tå igen tåbell 

 

Kurs Antal tim. Moment som ska tas igen Kommentar från undervisande 
lärare 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


