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Östra området

Riktlinjer gällande ledighet för elev
Bakgrund
Skolans skyldighet är att tillgodose elevernas rätt till utbildning enligt gällande
riktlinjer och styrdokument. För att vi ska kunna fullgöra vårt utbildningsuppdrag ska
eleverna vara i skolan enligt skolplikten. Tyvärr har vi under de senaste åren i skolan
vid allt fler tillfällen behövt ta ställning till vårdnadshavares önskemål om
rekreationsresor/semester under läsåret. För den enskilde eleven blir det ett avbrott i
studierna, viktig undervisning missas och kontinuiteten går förlorad. I viss mån
påverkas även hela gruppen.
Nuläge
Undersökningar visar att elevernas måluppfyllelse minskar och att kunskapsnivån
sjunker. Elevernas läsår omfattar 178 av årets 365 dagar. Resterande 187 dagar
bedöms tillgodose elevernas behov av rekreation och vila. Det är på samma sätt,
svårt för oss som pedagoger att hjälpa eleven att nå målen, om den inte är
närvarande. Att eleven är närvarande är också en förutsättning för att läraren ska
kunna göra en riktig och rätt bedömning av elevens kunskaper.
Riktlinjer enligt gällande Skollag
Vi kommer nu som ett led i att öka måluppfyllelsen och elevernas kontinuitet i
undervisningen att skärpa våra riktlinjer i enlighet med skollagen. Från och med
höstterminen 2014 kommer vi endast att bevilja ledighetsansökningar som är inom
ramen för gällande skollag. Eleven kan befrias från undervisningen om särskilda skäl
föreligger. Enskilda angelägenheter kan även vara skäl för beviljande av ledighet.
Synnerliga skäl är när det föreligger behov utöver det vanliga. Vanliga
semesterresor/rekreationsresor ryms inte inom ramen för de skäl som ligger till grund
för befriande av skolplikten.
Vem fattar beslut om eventuell ledighet?
Det är heller inte så att eleven ”har tio ledighetsdagar att ta ut”. Tio dagar är det antal
dagar som rektor högst får delegera åt annan att fatta beslut om.
Delegeringsordningen på Folkasboskolan när det gäller ledighet är, från och med
höstterminen 2014, tre dagar för mentor att fatta beslut om. Vid ansökan om längre
ledighet än tre dagar för enskild angelägenhet kommer rektor att fatta beslut.
Ogiltig frånvaro
I de fall vi vet att eleven har begärt ledigt, fått avslag, men trots detta ändå tagit ledigt
genom sjukanmälan eller annan frånvaro kommer detta att betraktas som ogiltig
frånvaro. ”Ogiltig frånvaro förs in i terminsbetyget respektive utdrag ur
betygskatalogen”(SKOLFS 2012:34). All frånvaro som inte anmäls av
vårdnadshavarna eller om eleven av andra skäl uteblir från undervisningen kommer
att dokumenteras som ogiltig frånvaro.
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Nationella prov
Under läsåret beviljas ingen ledighet under perioder för Nationella ämnesproven.
Samsyn
Vi har full förståelse för att dessa riktlinjer innebär ändrade förutsättningar för er som
vårdnadshavare. Vi är dock övertygade om att vi – hem och skola – ändå har en
samsyn som innebär att skolan är mycket viktig.
Lagrum
Elev […] får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns
synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får
inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre än tio
dagar. (Skollagen 7 kap, 18 §)
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