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Policy för elevs ledighet -grundskola 
Det har blivit allt vanligare att föräldrar ansöker om ledighet för elev. Denna frånvaro påverkar 
arbetsmiljön i skolan både för elever och för lärare, samt försvårar elevens möjlighet att klara uppsatta 
mål. Barn- och utbildningsförvaltningen vill därför uppmärksamma vårdnadshavare på följande 
bestämmelser angående elevs ledighet.  

Skolåret är planerat med kortare och längre lov för att eleverna ska orka med skolarbetet och få 
möjlighet till vila. Det är angeläget att semestrar och nöjesresor förläggs till loven. 

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. För vissa enskilda 
angelägenheter kan dock elev i grundskolan, enligt 7 kap. 18§ skollagen, beviljas ledighet. Vad som 
utgör en enskild angelägenhet anges inte i bestämmelserna. I förarbetena ges som exempel att det 
skulle kunna vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. 

För ledighet under pågående läsår säger föreskriften att rektor får bevilja sådan ledighet då särskilda 
skäl föreligger. Det är viktigt att notera att det är en möjlighet för rektorerna att medge ledighet och 
inte en rättighet för den enskilde. Rektors beslut föregås av en prövning av de omständigheter som 
talar för och emot begäran. Omständigheter som kan ligga till grund för bedömningen: 

• Frånvarons längd 
• Elevens studiesituation 
• Möjlighet för eleven att uppnå godkända studieresultat 
• Möjlighet för eleven att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen 
• Hur angelägen ledigheten är för eleven 
• Elevens tidigare frånvaro 

Mentor/klassföreståndare beslutar om ledighet upp till 5 dagar per läsår. Ledighet utöver det prövas 
och beslutas av rektor. Om en elev ska vara ledig längre tid än 10 dagar per läsår krävs, enligt 
skollagen, synnerliga skäl. Rektor får inte delegera dessa beslut. För att synnerliga skäl ska föreligga 
ska orsaken grunda sig på att elevvårdssituationen eller familjesituationen motiverar ledigheten. Det 
kan inte anses vara synnerliga skäl att resa på semester med familjen om inte resan är synnerligen 
viktig för eleven av något skäl och kan intygas av läkare, psykolog eller kurator. Vid ansökan om 
ledighet över tio dagar ska vårdnadshavare ange vilka synnerliga skäl som föreligger. Föreligger inte 
några synnerliga skäl får ledighet inte beviljas.  

Under den period som Nationella prov genomförs beviljas ingen ledighet i de aktuella årskurserna. 
Information om när de nationella proven genomförs ges av skolledningen vid läsårets början. 
Datumen finns också på Skolverkets hemsida.  

Vårdnadshavare och elev ska, innan ledighet beviljas, rådgöra med klasslärare/mentor om hur eleven 
ska inhämta förlorad undervisning, och hur hem och skola tillsammans kan stödja eleven.  

Ni som är beroende av skolskjuts meddelar även er chaufför om ledigheten.  
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