Vill du ha ytterligare information
kan du kontakta skolans rektor eller
Barn och Utbildning.

Elevs ledighet

Telefonnummer till rektorerna finns
på Barn och Utbildnings hemsida:
www.pitea.se/enheter
Piteå kommun
Barn och Utbildning
941 85 PITEÅ
bu-namnd@bu.pitea.se

Fax
0911-137 75
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Telefon
0911-69 60 00

Barn och Utbildning informerar
om regler för elevs ledighet
från skolarbetet

Skolplikt och rätt till utbildning
Grundskole– och grundsärskoleelever har skolplikt och
närvaroplikt alla skoldagar under läsåret. Skolpliktens syfte är
att garantera alla barn och ungdomar en absolut rätt till utbildning.
Skolan är elevernas arbetsplats. Det är viktigt att regler om
närvaro och arbetsårets tider följs, så att skolarbetet och
utbildningen blir så effektiv som möjligt.
Vårdnadshavare har ansvaret för att omyndiga barn
kommer till skolan men även kommunen har ett ansvar för att
följa upp skolplikten.
En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
All ledighet dokumenteras av skolan.

Skriftlig ansökan
Vårdnadshavare lämnar alltid skriftlig ansökan till mentor.
Blankett finns i skolan eller på Piteå kommuns hemsida
www.pitea.se, gå in under Service och tjänster.
Längre ledighet söks i god tid för att ge eleven möjlighet att
kompensera den förlorade undervisningen.

Föräldrabalken och skollagen är tydlig när det gäller vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för barnets skolgång. I de fall
barnet har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Beslut om ledighet
Beslut om ledighet prövas i varje enskilt fall. Ansvarig mentor
eller rektor tar hänsyn till
 Elevens studiesituation
 Tidigare ledigheter och frånvaro under läsåret
 Skäl för ledigheten

Ledighet över 10 dagar
Endast rektor får besluta om ledighet över 10 dagar.
En längre ledighet kräver att eleven har synnerliga skäl.
Skollagen ställer stränga krav för att en sådan ledighet får beviljas
och förutsätter en dialog mellan vårdnadshavare och skola. Om
rektor anser att ledigheten är olämplig kommer ledigheten att
avslås.
Barn- och utbildningsnämnden har uppmanat rektorerna att
vara återhållsamma med att bevilja längre ledigheter.
Barn– och utbildningsnämnden följer upp rektorernas beslut om
längre ledigheter.

