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LEDIGHETSANSÖKAN
Rekarnegymnasiet

Rinmangymnasiet

__________________________________

S:t Eskils gymnasium
______________________

Namn

Personnummer

Zetterbergsgymnasiet
_____________
Klass

Jag anhåller om ledighet från undervisningen
Från_______ dagen den _______________ kl. ____________
Till _______ dagen den _______________ kl. ____________
Anledning: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Jag är medveten om att jag frivilligt avstår från garanterad undervisningstid som skolan erbjuder.
Den förlorade tiden kan inte krävas tillbaka. Jag tar själv ansvar för att läsa in det som jag har missat.
Jag har även läst igenom ledighetspolicyn på följande sida.
___________________

_______________________________________

Datum

Elev

_______________________________________
Vårdnadshavare (om eleven är under 18 år)



Beviljas



Beviljas inte

Anledning: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________

_______________________________________

Datum

Mentor



Beviljas



Beviljas inte

Ledighet som inte beviljats meddelas till CSN

Anledning:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________

______________________________________

Datum

Rektor/Biträdande rektor

Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Eskilstuna Kommun
Barn- och
utbilningsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Värjan, Alva Myrdals gata 5

016-710 10 06
Webbplats

E-post

www.eskilstuna.se

Barnutbildningsförvaltningen@eskilstuna.se

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
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LEDIGHETSPOLICY
Ledigheterna under gymnasietiden är redan väl tilltagna: sommarlov, höstlov, jullov, sportlov och
påsklov, sammanlagt ca 16 veckor. Resterande tid är utbildningstid, som ska användas på bästa sätt.
Närvaro i skolan är mycket viktig för att eleven ska lyckas med sin utbildning och med ledigheter
minskar den garanterade undervisningstid som varje elev har rätt till.
Att i efterhand läsa in missade lektioner ökar arbetsbördan. Dessutom går mycket av det vi gör i skolan
inte att läsa in på egen hand. Diskussioner och genomgångar kan inte återges och många moment
examineras i klassrummet.
Med detta som grund är vi mycket restriktiva med att bevilja en elev ledighet under terminstid.
Vi vill att elever och föräldrar mycket noggrant överväger skälen till den önskade ledigheten, och till
placeringen i tid, innan någon ansökan lämnas in till mentorn.
Mentorn kan bevilja ledighet för maximalt tre dagar per läsår.
Utöver dessa tre dagar beviljas ingen ledighet för tex längre semesterresor.
Ledighet på grund av särskilda skäl beviljas av skolledare.
Elever och föräldrar bär själva ansvaret för elevens studier om undervisningstiden inte utnyttjas.
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