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Ansökan om ledighet, inlämnas senast 2 veckor före ledighet 

 
Eleven: ___________________________________________ i  klass  ___________ 
 
anhåller härmed om lov/ledighet under perioden  
 
fr.o.m. ________________ t.o.m ________________ 
 
med anledning av 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Strängnäs den ____________________ Underskrift _________________________________ 
 
Målsmans underskrift för elev som är under 18 år _________________________________ 
 
Det är elevens ansvar att på egen hand läsa in de delar av undervisningen han/hon går miste 
om. Normalt sätts ingen form av stöd in på grund av ledighet. 
 Vi beviljar ledighet om skolsituationen tillåter. 
Skolans policy vad gäller ledighet framgår av blankettens baksida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut:  Beviljas/Beviljas inte 
 
_____________________________________ 
Rektor/Mentor 
 
Återsändes till mentor. (Mentor  får bevilja ledighet för enskild angelägenhet för högst tre 
dagar i följd och högst sex dagar per läsår) 

Yttrande av mentor: Tillstyrkes/Avstyrkes 
  
Motivering: _______________________________________________________________ 
 
Mentors underskrift: _______________________________________________ 
 
Elevens studiesituation: ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Frånvaro i procent hittills under läsåret.  
  
Tillåten_________________ Otillåten:_________________ 
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Regler för ledighet 
 
  Från Skolverkets föreskrifter: 

”  I gymnasieskolan får rektor bevilja en elev ledighet från skolarbete för enskilda angelä-
genheter” 

       
Orsak till begärd ledighet Beviljas/Beviljas ej Kommentar 
Resor av personliga skäl, en-
skild angelägenhet. 

 Bedöms från fall till fall, t.ex. 
bröllop, begravning inom fa-
miljen 

Uppkörning för körkort Beviljas  
Halkkörning Beviljas  
Större idrottstävling Beviljas  
Läkar-/tandläkarbesök Beviljas  
Ungdomsledarutbildning Beviljas  
Hälsoresor Beviljas Läkarintyg krävs 
Familjeresa som ej kan 
genomföras under lov. Skolan 
är mycket restriktiv med att 
bevilja ledighet utanför eller i 
anslutning till lov. Vi rekom-
menderar att genomföra fa-
miljeresor i samband med lov.  

Beviljas Resa tillsammans med eller 
för att besöka närmaste famil-
jen beviljas dock vid högst ett 
tillfälle under gymnasietiden 

Besök hos släktingar utom-
lands 

Beviljas 
 

Se punkt om familjeresa 
 

Besök hos föräldrar som är 
stationerade utomlands 

Beviljas Se punkt om familjeresa 
 

Militärtjänstgöring/Mönstring Beviljas  
Övningskörning Beviljas ej  
Nöjesresor Beviljas ej  
Förvärvsarbete Beviljas normalt ej Intyg av arbetsgivaren krävs. 

Högst en vecka/under gymna-
sietiden beviljas. 
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