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Elevledighet – policy för Medborgarskolans Gymnasier
En av de viktigaste faktorerna för studieframgång är att närvara i skolan och delta i
undervisningen. Därför beviljar vi inte ledigheter för elever utan synnerliga skäl.
Enligt skollag (2010:800) ska en elev i gymnasieskolan ”delta i den verksamhet som anordnas
för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli” (15 kap 16 §).
Giltigt skäl till ledighet kan vara:
• Specialistvård/Specialisttandvård
• Enskilda angelägenheter så som nära anhörigs bortgång
• Auditions, större idrottstävlingar, uppkörning etc
Skolarbetet kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete och därför vill vi att alla elever
deltar aktivt i all undervisning. Ledigheter beviljas därför endast vid synnerliga skäl. Det är
alltid rektor eller bitr. rektor som beviljar en eventuell ledighet. Bedömning görs i varje
enskilt fall. Övrig ledighet så som tandläkarbesök, körskoletider och ledigheter för resor
anses vara ogiltig frånvaro och kan, om omfattningen är tillräcklig, leda till att studiebidraget
(CSN) dras in.
Med vänlig hälsning
Skolledning inom Medborgarskolan:
Kulturama Gymnasium
Kulturama Gymnasium Natur
Påhlmans Gymnasium
Tillskärarakademins Gymnasium

Postadress/Besöksadress

Telefon

Kulturama Gymnasium

010-157 61 00

Box19193
Virkesvägen 21
120 30 Stockholm

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, såsom exempelvis dataskyddsförordningen
(2016:679) (GDPR).
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ANSÖKAN OM LEDIGHET vid synnerliga skäl

Innan blanketten fylls i och lämnas till skolledning ska man ta del av vår information
Elevledighet - policy (Bilaga till denna blankett). Blankett lämnas till kansliet.
De synnerliga skäl som ska beaktas vid bedömningen är:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Namn:

Klass:

Mentor:
Antal berörda skoldagar:

Ansöker om ledighet under perioden: (dd/mm-åå till dd/mm-åå)
Ort ................................................
Datum ...........................................
Elevens namnteckning ........................................................
Vårdnadshavares namnteckning (omyndig elev) .....................................

..........................................

Beslut (Skolans anteckningar)
Ledigheten beviljas
JA

Infört i Schoolsoft

Signatur: ………..

NEJ
.......................................... Datum
.......................................................................... Rektor eller biträdande rektors underskrift
Motivering till Beslut:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Postadress/Besöksadress

Telefon

Kulturama Gymnasium

010-157 61 00

Box19193
Virkesvägen 21
120 30 Stockholm

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, såsom exempelvis dataskyddsförordningen
(2016:679) (GDPR).

