ANSÖKAN OM LEDIGHET FÖR ELEV

1(2)

Denna ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig
undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till
kompenserande undervisning. Målsman och eleven ansvarar för att eleven tar
igen det arbete som han/hon missar under ledigheten.

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)

Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr

Ifylls av elev och vårdnadshavare
Skola, namn

Klass

Datum för ansökan

Elev, namn

Personnummer

Adress

Postadress

Önskad ledighet från och med - till och med, datum

Antal dagar

Ange ev. resmål

Orsak till ledigheten

Underskrift (vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare skriva under)
Vårdnadshavare 1, namnteckning

Vårdnadshavare 2, namnteckning

Vårdnadshavare 1, namnförtydligande

Vårdnadshavare 2, namnförtydligande

Telefon dag (även riktnummer)

Telefon kväll (även riktnummer)

Telefon dag (även riktnummer)

Telefon kväll (även riktnummer)

Skollagen 7 kap 18 §. Elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan 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 10 dagar.
Ifylls av klassföreståndaren (klassföreståndaren beviljar högst 2 dagars ledighet)
Beviljas

Beviljas ej

Tillstyrkes

Avstyrkes

Tillstyrkes

Avstyrkes

Orsak
Tidigare ledighet under läsåret, antal dagar
Datum

Klassföreståndares underskrift

Ifylls av rektor
Beviljas

Beviljas ej

Orsak
Datum

Rektors underskrift

Efter påskrift av klassföreståndare och rektor skickas beslutet till vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 24 A

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se

BoU/Barn och utbildning/20210720

Ämne

Arbete

Lärarsign.

2(2)

Svenska

Engelska

Matematik

SO

NO

Språkval

Musik

Slöjd

Bild

Idrott

Hemkunskap

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 24 A

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se

BoU/Barn och utbildning/20210720

