Blankett
LEDIGHETSANSÖKAN
Snitz gymnasium

Enligt skollagen ska elever i gymnasieskolan delta i den verksamhet som anordnas för den avsedda
utbildningen. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Dock betraktas semesterresor
ej som sådana skäl.
Mentor beviljar ledighet upp till tre (3) dagar. Längre ledighet beviljas av rektor
Mentorn ska alltid tillstyrka alternativt avstyrka vid ledighet längre än tre (3) dagar.
Underskriven ansökan ska vara elevens mentor tillhanda senast 14 dagar före första lediga dagen.
För att ansökan ska behandlas, krävs att den är komplett ifylld och inlämnad i tid.
Svar på ansökan lämnas via elevens skolmail

Ifylls av elev och vårdnadshavare
Elevens namn och personnummer

Klass

Mentor

Önskad ledighet fr.o.m – t.o.m

Antal skoldagar

Anledning till önskad ledighet

Datum

Vårdnadshavare; Namn och telefonnummer

Elevens namnteckning

Vårdnadshavarens namnteckning

Ledighet 1-3 dagar – beviljas av mentor
Beviljas

Beviljas ej

Datum

Orsak
Mentors namnteckning
Mentor lämnar omgående ifylld ansökan vidare till skolans expedition

Ledighet 4 dagar eller mer – tillstyrks av mentor och beviljas av rektor
Tillstyrks

Avstyrks

Datum

Orsak
Mentors namnteckning

Mentor lämnar omgående ifylld ansökan till ansvarig rektor

Beviljas
Datum

Beviljas ej
Rektors namnteckning

Administrativa anteckningar

Skola24

Admin signatur

Mail

Rektor lämnar omgående ifylld ansökan till skolans expedition

I de fall skolan beviljar en sökt ledighet, måste eleven och i förekommande fall vårdnadshavaren
vara medveten om följande








Eleven måste själv ta kontakt med berörda lärare för att ta reda på vilka moment i
undervisningen som man går miste om.
Eleven ansvarar själv för att läsa in missade undervisningsmoment
Missad undervisningstid kan ge sämre betygssunderlag inför betygssättning
Läraren kan, när eleven är tillbaka, neka hjälp med moment som gicks igenom under ledigheten
Eleven kan inte ställa några ekonomiska eller schematekniska krav på skolan för
att ta igen förlorad undervisning
Vid beslut om eventuella stödinsatser i berörda ämnen, kan ledigheten komma att tala emot detta

