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Ansökan om ledighet i grundskolan 

Ansökan 
Ansökan lämnas till elevens lärare/mentor. Skolans personal gör sedan en 
samlad bedömning om huruvida eleven kan vara borta från skolan eller inte. 
Ansökan ska om möjligt ske senast en månad innan den avsedda ledigheten 
inleds. Skolan bedriver inte undervisning på distans. Det är istället 
vårdnadshavaren som ansvarar för att eleven under frånvaron får sin utbildning 
tillgodosedd. Detta sker oftast genom att vårdnadshavaren ser till att eleven 
under ledigheten utför skoluppgifter enligt instruktioner från elevens lärare. 

Rätten till utbildning 
Beviljandet av ledighet för elever sker utifrån följande förutsättningar: 

• Det finns ett stort antal lovdagar under läsåret och resor bör i möjligaste
mån förläggas till dessa tider.

• I Sverige är grundskolan obligatorisk och skolan är ytterst ansvarig för att
tillgodose barn och ungdomars rätt till utbildning. Frånvaro från
undervisningen innebär att eleven riskerar att gå miste om sin rätt till en bra
och komplett utbildning och skolan måste alltid ta hänsyn till detta vid en
ledighetsansökan. Skolan får ge en elev ledigt, men det är ingen skyldighet.

Kortare ledighet 
Vid beviljande av ledighet måste skälet vägas mot elevens rätt till en fullständig 
utbildning. Det finns därför ingen garanti för att skolan beviljar ledighet. Det är 
rektor (eller den rektorn har utsett) på varje skolenhet som beviljar kortare 
ledighet för enskilda angelägenheter. Observera att ni inte bör boka biljetter innan 
skolan har beviljat elevens ledigheten. 

Längre ledighet 
Längre ledighet får enligt lagen endast beviljas vid synnerliga skäl. Detta betyder 
att det ska finnas mycket starka skäl för att bevilja längre ledigheter. 

Frånvaro utan beviljad ledighet 
Barn bosatta i Sverige har skolplikt. Det är vårdnadshavarens skyldighet och 
ansvar att barnen kommer till skolan. Kommunens ansvar är att bevaka att varje 
barn får den utbildning som barnet har rätt till. Om en vårdnadshavare håller ett 
barn hemma från skolan kan kommunen via barn- och utbildningsnämnden 
förelägga ett vite, det vill säga besluta att vårdnadshavaren ska betala en summa 
till kommunen.

Tidaholm 2017-11-14 
Anneli Ahlm 
Utbildningschef 
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