
Ansökan om ledighet

Lämnas till mentor

Datum

Elevens namn Personnummer Telefon

Klass Mentor

4 kapitlet 11 § skollagen och 12 kapitlet 2 § gymnasieförordningen

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

Skolans uppdrag är att alla elever ska nå sina mål för sin utbildning.

Den ledighet som skolan anser kan komma att påverka elevens skolresultat beviljas därför inte.

Obeviljad ledighet kan medföra indraget studiebidrag från CSN. Det beslutet tas av CSN.

Ansöker om att vara ledig
Från och med Till och med

Anledning

Underskrift elev och vårdnadshavare

Elev (underskrift) Vårdnadshavare (underskrift)

Beviljas

Avslås

Underskrift 

Datum Underskrift (mentor) Underskrift (rektor)

Mimers Hus gymnasium, Trollhättevägen 4, 442 34 Kungälv.

Telefon: 0303-23 82 82. E-post: kommun@kungalv.se www.mimershus.se

Ansökan om ledighet ska lämnas in 2 veckor före ledigheten.

Mentor beviljar ledighet upp till 3 dagar. Rektor får delegera beslut om ledighet.

Jag är medveten om att om jag beviljas ledighet måste jag själv ta reda på vad som skulle ha lästs under ledigheten och jag 

ansvarar själv även för att inhämta detta på egen hand. Jag kan inte i efterhand förvänta mig att skolan skall ge stödundervisning, 

extra provtillfällen eller göra annan insats på grund av ledigheten.

Kommentar: _________________________________________________________

Omständigheter som kan ligga till grund är;

- frånvarons längd

- elevens studiesituation



Ansökan om ledighet

Lämnas till mentor

Bilaga

Gymnasieförordningen

12 kap.

Ledighet

Skollagen

4 kap.

Ledighet och kompensation för elevföreträdare

11 §   Av 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att en elev som har utsetts 

till elevskyddsombud ska få den ledighet från skolarbetet som behövs för 

uppdraget. Detsamma ska gälla en elev som har utsetts till elevrådsrepresentant 

eller som har annat uppdrag att företräda andra elever i frågor om utbildningen.

Elevskyddsombud, elevrådsrepresentant och andra elevföreträdare ska erbjudas 

kompensation för den undervisning som de går miste om på grund av uppdraget.

2 §   Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda 

angelägenheter. Rektorn får även bevilja en elev ledighet från skolarbetet om det är 

nödvändigt för att eleven ska kunna utföra uppgifter som har samband med en 

gymnasial lärlingsanställning. Eleven får också i mindre omfattning befrias från 

vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn. Förordning 

(2014:420).


