
Ansökan lämnas alltid till ansvarig pedagog 
Bilaga 1: Motivering vid avslag  

Besök Postadress Telefon växel Internet 
Turebergshuset 191 86 Sollentuna 08-579 210 00 www.sollentuna.se 
Turebergs torg 1 

Ansökan om ledighet för elev 

Information 

Enligt 7 kap. 18§ skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får 
längre ledighet beviljas. Begreppet synnerliga skäl innebär att bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet. Det är rektor 
som beslutar om ledighet och får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. 

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. De omständigheter som normalt beaktas är 
frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera för den förlorade undervisningen, hur 
angelägen ledigheten är för eleven. 

Uppgifter om eleven 
Förnamn Efternamn Födelsedatum 

Klass Skola 

Datum för ledighet fr.o.m.-t.o.m. Antal skoldagar 

Orsak till ledigheten 

Underskrift vårdnadshavare (vid gemensam vårdnad krävs bådas underskrift) 
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Skolans utredning 
Tidigare beviljad ledighet under läsåret Antal skoldagar 

Beslut 
Ledighet under 10 dagar (beslut av annan än rektor) 

☐ Beviljas ☐ Avslås

Datum Underskrift 

Ledighet över 10 dagar (beslut av rektor) 

☐ Beviljas ☐ Avslås

Datum Rektors underskrift 

Utbildningskontoret i Sollentuna kommun hanterar personuppgifterna du/ni lämnar i aktuell blankett i enlighet med 
Dataskyddsförordningen (GDPR) samt den svenska dataskyddslagstiftningen. Utbildningsnämnden i Sollentuna kommun är 

ytterst ansvarig för denna behandling. Vill du/ni framföra klagomål på behandlingen av dina/era personuppgifter kan du/ni vända 
dig/er till Datainspektionen. Mer information finns på www.sollentuna.se/gdpr.
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Motivering vid avslag 
Ansökan om ledighet har avslagits för 
Elevens namn  Under perioden 

Orsak 
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