
   
       

 

Till vårdnadshavare på Svarteskolanskolan 

          

Information om ledighet för elever 
 

Reglerna säger att rektorer under ett läsår får bevilja kortare ledighet för enskild angelägenhet 

och längre ledighet vid synnerliga skäl. Kortare ledighet är upp till tio dagar per läsår. Exempel 

på synnerliga skäl kan vara elitidrottande elevers deltagande vid stora tävlingar, deltagande i 

elevutbyte på nationell/internationell nivå eller sjukdom/dödsfall i familjen. Ledighet längre än 

10 dagar beviljas inte för semesterresor. Det är viktigt att veta att all ledighet räknas samman, 

även om en elev endast varit borta under kortare perioder. Beslut om ledighet grundas på en 

samlad bedömning av elevens skolsituation. Det kan finnas fall då ledigheten av olika orsaker 

inte är lämplig, t.ex. i samband med terminsstarter. Vi är restriktiva med ledighet vid nationella 

prov.  

Dagar då nationella prov genomförs: 

 

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum 

 

 

När det gäller ledighet från skolan måste vi tänka på att vi pratar om två skilda saker: 

 Elevens möjligheter att nå kunskapsmålen 

 Upplevelser som berikar och utvecklar barnet som människa 

 

En upplevelse som totalt sett är positiv för barnet, t.ex. en resa med familjen, kan mycket väl 

vara negativ när det gäller möjligheten att nå specifika kunskapsmål i skolan.  

Det är viktigt att vårdnadshavare är medvetna om de konsekvenser en ledighet medför. Det be-

tyder att ni noga ska överväga följande: 

 En elev som är ledigtappar undervisningstid vilket kan medföra större svårigheter att nå 

kunskapsmålen. Att ta sitt barn ledigt innebär att man som vårdnadshavare ser sitt ansvar 

för detta även om skolan alltid har det yttersta ansvaret för att ge en elev det stöd denne 

behöver. 

 Det är upp till vårdnadshavare och elev att ta ansvar för att hämta in det man missar un-

der ledigheten, givetvis i samarbete med skolan. 

 

Olika typer av erfarenheter utanför skolan kan vara positiva för barnen – inte minst resor och 

kvalitetstid med sina nära, men vi från skolans sida vill be er ta ansvar för era barns skolgång, 

och försöka minimera ledigheter utanför loven. Skolan är barnens arbetsplats och de har redan 

15-16 veckors ledighet under sommar, höst, jul, sportlov och påsk. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Henrik Evald, Rektor   
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