
Grundskola 1 (1) 
Ansökan om undantag från skolplikt 
(ledighet) 

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 
Hit kan du vända dig om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. bun@karlskoga.se eller vx 0586-610 00 SF_311 2019-01-24 

Skolförvaltningen 
 
Elevens uppgifter 
Förnamn Efternamn Personnummer 

Skola Klass 

Ledighet 
Datum fr o m Datum t o m 

Anledning  till ledighet 

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt Skollagen 7 kap 18 § får en elev 
beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. 
Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid 
än tio dagar. Beslut fattas utifrån gällande lagar och enligt gällande rutiner i Karlskoga kommun. 

Det är vårdnadshavare som ansvarar för att eleven tar igen de kursmoment som den missar under 
ledigheten. 

Under vår- och höstterminen i årskurs 3, 6 och 9 genomförs nationella prov. Ledighet beviljas inte under perioden 
då nationella prov pågår. 

Vårdnadshavares underskrift (om eleven har två vårdnadshavare ska båda skriva under oavsett om 
vårdnadshavare sammanbor eller inte)  

Jag har tagit del av och är införstådd med informationen ovan. 
Datum Datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Blanketten lämnas till klassföreståndare/mentor senast två veckor före ledigheten. 

Fylls i av skolan 

Tidigare ledighet 
Hittills beviljade dagar under läsåret, antal 

  Rektors beslut och underskrift 

   Beviljar      Avslår       Ansökan avvisas, för sent inkommen 

Datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Beslutet går inte att överklaga. 
Original till vårdnadshavare. Kopia förvaras i elevakt. 
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