RÖDABERGSSKOLAN
UTBILDNINGSFÖRVALTNI NGEN

POLICY VID ELEVLEDIGHETER
Vår inställning är att skolan är viktig. Därför beviljar vi inte ledigheter för
elever utan synnerliga skäl.
Ur den nya skollagen:
En elev 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. (Skollagen
kap 7, § 18).
Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete så därför vill vi att både
elever och pedagoger är på plats. Därför beviljas längre ledighet endast vid synnerliga
skäl. Vi vet att en resa kan vara oerhört lärorik för våra elever. Men eleverna har många
veckors lov från skolan och när det är termin tycker vi att det är viktigt att de deltar i all
skolundervisning.
På högstadiet avstyrker vi generellt ledighet.
Ledighet innebär att målsman medvetet väljer bort undervisning och därmed också den
hjälp skolan ger eleven för att nå målen under perioden. Extra arbete, stöd och feedback
samt provtillfällen kan inte krävas från elevens sida. Skolan kan dock kräva att eleven på
ett av läraren angivet sätt visar att han/hon inhämtat nödvändiga kunskaper.
Om tillstyrkan önskas ska eleven själv kontakta ämneslärarna och få godkänt för
ledighet. Detta som ett underlag för rektors beslut.
Läraren tar bl.a. ställning till följande frågor:
- Är något större och väldigt avgörande bedömningsmoment inplanerat under perioden?
- Bedömer du att eleven klarar att missa lektioner utan att riskera icke-betyg?
- Hur bedömer du elevens möjligheter att på egen hand tillgodogöra sig det som missas
under perioden?
Det kan finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få ledigt. Finns sådana personliga
skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökans baksida så att vi kan göra en bedömning i
varje enskilt fall.
På Rödabergsskolan har klasslärare/mentorer befogenhet att bevilja kortare ledigheter för
enskilda angelägenheter upp till två dagar per läsår. Ledigheter överstigande två dagar per
läsår beslutas av skolledningen.
Om ni som föräldrar, trots vårt avslag på ledighetsansökan, väljer att låta ert barn vara
frånvarande från skolan för t.ex. en semesterresa, så är det ert val som vårdnadshavare.
Frånvaron registreras som ogiltig på terminsintyg/betyg.
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