
Ansökan lämnas till elevens mentor/ansvarig pedagog 

Vårdnadshavares underskrift  

Ledighetsansökan elev grundskola 

Bestämmelser om ledighet 
En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Meddelat 
beslut om ledighet kan inte överklagas. 

Rutin vid ledighetsansökan 
Mentor/ansvarig pedagog kan bevilja ledighet för högst 5 dagar per läsår. Rektor beslutar om övrig ledighet. 

Ledighetsansökan lämnas till elevens mentor/ansvarig pedagog för vidare handläggning oavsett omfattning på begärd ledighet. 
Ledighet som avser längre tid än 5 dagar bör lämnas minst 30 dagar före tid för sökt ledighet. 

Uppgifter om elev 
Förnamn och efternamn 

Skola Klass 

Uppgifter om ledighet 
Period för ledighet Antal skoldagar 

Anledning till begärd ledighet 

Yttrande av mentor/ansvarig pedagog 

Tidigare erhållen ledighet, antal dagar 

Elevens underskrift 
Ort och datum Underskrift 

Gemensam vårdnad bygger på att vårdnadshavarna utövar vårdnad om barnet tillsammans, genom gemensamma beslut som 
rör omvårdnad, trygghet och uppväxt. Samtliga vårdnadshavare skall vara överens om ansökan om ledighet för elev i grundskolan. 

Som förälder/vårdnadshavare är jag även införstådd med att mitt barn genom ledigheten avstår från den garanterade 
undervisningstid som skollagen föreskriver. 

 Enskild vårdnadshavare 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift Underskrift 

 Blanketten fortsätter på nästa sida



Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
För att kunna administrera din ledighetsansökan måste vi registrera uppgifterna i våra dataregister. Denna registrering sker för att 
förenkla ansökningsförfarandet och hantering av information. Detta får vi som myndighet göra som del av vår 
myndighetsutövning och för att uppfylla ett allmänt intresse, det vill säga att bedriva grundskola. Mer information om hur vi 
behandlar personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter finns 
på www.kiruna.se. 

Ifylles av skolan 

Beslut mentor/ansvarig pedagog        

Begärd ledighet: tillstyrks/beviljas avstyrks/avslås 

Ort och datum Underskrift 

Beslut rektor   

Begärd ledighet: beviljas avslås 

Ort och datum Underskrift 

http://www.kiruna.se/
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