LEDIGHET FÖR ELEV, läsåret ………………………
Jag önskar ledigt från undervisningen för min
son/dotter………………………………………………………………klass…………
fr o m……………………t o m…………………...........= antal skoldagar……………
Anledning:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ort & datum

Målsmans underskrift

telefon

Policy kring Elevfrånvaro
Kapitel 7 i Skollagen anger att barn som är bosatta i Sverige omfattas av skolplikt från och med höstterminen det år barnet fyller 7 år till och med utgången av vårterminen
det år barnet fyller 16 år – om inte barnet dessförinnan tillfredsställande slutför högsta årskursen i grundskolan. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se
till att barnet fullgör sin skolplikt. Skolplikten motsvaras av en rättighet för barn och ungdomar att få utbildning. Elever som har hög frånvaro missar stora och väsentliga
delar av den utbildning de enligt lag har rätt till. På Backaskolan strävar vi efter att minimera elevfrånavaron genom att:
• Bokföra all frånvaro
• Kräva att vårdnadshavare anmäler till skolan om elev är frånvarande
• Mentor/klasspedagog tar samma dag kontakt med vårdnadshavare vid all frånvaro som inte är anmäld av vårdnadshavaren
• Mentor/klasspedagog tar kontakt med vårdnadshavare vid upprepad och/eller anmärkningsvärt stor frånvaro - även sådan som är anmäld av vårdnadshavaren.
Skolledningen informeras, och vid behov hålles en Elevvårdskonferens.
• Vid Elevvårdskonferensen avgörs framtida åtgärder, som t ex att vid medicinska problem koppla in skolhälsovården eller vid andra problem ta kontakt med Individ- och
Familjeenheten.
• Skolledningen informerar elevens hem-rektorsområde Enligt skollagen kap 7 får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Vårdnadshavare skall
skriftligen ansöka om ledighet, klasspedagog kan bevilja ledighet upp till 10 dagar. Om synnerliga skäl finns kan rektor i samråd med styrelsens arbetsutskott bevilja
längre ledighet. Om elev tidigare under läsåret haft hög frånvaro, kan detta inverka på möjligheten att bli beviljad ledighet. Ledighet beviljas inte under nationella prov.

__________________________________________________________________
Skolans noteringar:
Eleven har tidigare under läsåret varit beviljad ledighet antal dagar:……………………
Klasspedagogs yttrande:

ledighet beviljas

 l edighet tillstyrkes

ledighet beviljas ej

 l edighet tillstyrkes ej

…………………………………………………………………………
Klasspedagog

Rektors yttrande:

Förfrågan lämnas vidare till styrelsens
arbetsutskott med:

ledighet beviljas

 t illstyrkan

ledighet beviljas ej

 a
 vstyrkan

…………………………………………………………………………
Rektor

Ev förbehåll
………………………………………………………………………………………………………………………

Backaskolan tfn 040-180060, fax 040-180066 k
 ontoret@backaskolan.se www.backaskolan.se

