Gäller från och med 2019-02-06

Till vårdnadshavare för elev i Gällivare kommuns grundskola och grundsärskola
Det har blivit allt vanligare i Gällivare kommun att vårdnadshavare ansöker om ledighet för sina barn
vid andra tider än fastställda lov. När en elev är ledig under skoltid påverkas elevens möjligheter att
delta och tillgodogöra sig undervisningen och i förlängningen också att nå kunskapsmålen.
Resor, semestrar, besök hos släktningar och vänner, inköpsresor och annat ska i första hand förläggas
till de fastställda loven, som varje läsår framgår av läsårsplanen. Läsårsplanen finns tillgänglig på
förvaltningens hemsida, både för pågående och kommande läsår. Det är viktigt att vårdnadshavare
inte beställer semesterresor innan barnets ledighet är beviljad.
Under de perioder då eleverna har nationella ämnesprov (i åk 3, 6, 9) avråder vi bestämt från
ansökan om ledighet. På Skolverkets hemsida hittar ni gällande provdatum/perioder.
Om en elev är ledig från skolan utan att ansökan är beviljad betraktas det som ogiltig frånvaro.
Vad säger lagen om skolplikt, närvaro, vårdnadshavares ansvar och ledighet?
Bestämmelserna om skolplikt, närvaro och ledighet i Skollagen (2010:800) styr hur rektor ska besluta
då en vårdnadshavare ansöker om ledighet för sitt barn vid andra tider än fastställda lov. Nedan visas
aktuella paragrafer från Skollagen, kapitel 7:


10 § Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller 6 år.



17 § En elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan [...] ska delta i den verksamhet
som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.



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



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. Ett
föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.



18 § En elev får beviljas kortare ledighet (10 dagar per läsår) för enskilda angelägenheter.
Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Vad grundar rektor sitt beslut på?
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad helhetsbild av elevens situation, såsom frånvarons
längd, elevens studiesituation och dennes möjligheter att kompensera för förlorad undervisningstid.
Vid längre ledighetsansökan ska synnerliga skäl anges innan rektor fattar beslut.
Besök gärna Skolverkets informationssida om ledighet i grundskola.
Rektorerna i Gällivare kommun

