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ÄNGSKOLAN 7-9 
 
Policy kring ansökan om ledighet 
 
I skollagen står att alla skolpliktiga elever har ovillkorlig rätt till utbildning, och även 
barnkonventionen fastslår samma sak. Skolplikten börjar gälla det år barnet fyller sju 
år och upphör oftast när eleven har gått ut årskurs nio. Detta innebär att eleverna 
ska vara närvarande i skolan på samtliga schemalagda lektioner.  

 
För vissa enskilda angelägenheter kan dock en elev i grundskolan enligt 7 kap.§18 i 
skollagen beviljas ledighet. Det är rektorn (eller den som rektorn gett 
beslutsdelegation till) som utifrån en individuell bedömning fattar beslut att bevilja 
eller avslå ledigheten. (Se bilaga 1 nedan; utdrag ur skollagen). Skolan är restriktiv då 
det gäller att bevilja ledighet. Exempel på när ledighet inte kommer att beviljas är 
under perioden då det är nationella prov, om en elev har stor frånvaro eller för 
semesterresor.  
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Bilaga 1 
 

Kap 7 i skollagen 2010:800 
 

Deltagande i utbildning 

Närvaro 

17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om 

eleven inte har giltigt skäl att utebli. 

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och 

åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan 

verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om avvikelser från andra stycket för elever i grundsärskolan och 

specialskolan. 

Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan 

utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se 

till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit 

frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte 

informeras samma dag. 

 

Ledighet 

18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för 

enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet 

beviljas. 

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta 

beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. 

 

Befrielse  

19 § En elev i en skolform som avses i 17 § får på begäran av elevens 

vårdnadshavare befrias från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i 

undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse 

enstaka tillfällen under ett läsår. 

Rektorn beslutar om befrielse. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta 

sådana beslut. 

  

Ansvar för att skolplikten fullgörs 

Vårdnadshavares ansvar 

20 § Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör 

sin skolplikt. 

 

Hemkommunens ansvar 

21 § Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess 

grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning. 
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Huvudmannens ansvar 

22 § Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola och grundsärskola 

fullgör sin skolgång. Huvudmannen för specialskolan och huvudmannen för 

sameskolan ska se till att elever i utbildning under deras ledning fullgör sin 

skolgång. 

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller utan 

giltig orsak är frånvarande i betydande utsträckning från obligatoriska inslag, ska 

huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen. 

 

Föreläggande och vite 

23 § Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att 

elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så 

ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 

skyldigheter. För en elev i specialskolan eller i sameskolan är det i stället 

huvudmannen för respektive skolform som får förelägga elevens vårdnadshavare 

att fullgöra sina skyldigheter. 

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. 

Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas. 

 
 
 
 
 


