
 

 

 
Angående ledigheter för elever 
 
Myrsjöskolan arbetar kontinuerligt och systematiskt med att utveckla verksamheten för att ge 
eleverna bättre möjligheter att lära sig och därmed nå målen. Vi satsar bland annat på god 
undervisning, en väl utbyggd elevhälsa, tillgång till moderna lärverktyg, studieverkstad och 
lovskola - allt för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt. En förutsättning för att 
lyckas i skolan är givetvis att eleverna tar del av undervisningen, vilket de gör genom att 
vara på plats under skoldagarna 
 
När elever är lediga påverkar det verksamheten på olika sätt. Lärarna måste ofta hjälpa 
eleverna att komma ikapp samtidigt som undervisningen i resten av klassen ska drivas 
framåt och ibland efterfrågas stöd från speciallärare för att eleverna ska nå målen efter 
ledigheter. När ledigheter infaller under perioderna med nationella prov eller i arbetet med 
förberedelser inför proven, som finns i flera årskurser, tappar lärarna värdefulla 
bedömningsunderlag som används både för att utforma undervisning och vid betygssättning. 
 
Läsåret innehåller 178 skoldagar vilket gör att det finns 187 lediga dagar under året då man 
kan förlägga semesterresor. Naturligtvis kan det finnas skäl att bevilja ledighet för elev under 
skoltid. Enligt skollagen (se nedan) kan skolan ge kortare ledighet för “enskild angelägenhet” 
och längre ledighet om det finns “synnerliga skäl”. I förarbetena skrivs det att ett beslut om 
ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter 
som normalt beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, 
möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen 
ledigheten är för eleven (prop. 2009/10:165). För elever i förskoleklassen finns möjligheter 
att göra en mer flexibel bedömning (prop. 2017/18:9). 
 
Myrsjöskolan tillämpar en restriktiv hållning till att bevilja ledigheter. Eftersom skolan ska 
göra en samlad bedömning är det viktigt att vårdnadshavaren i en eventuell 
ledighetsansökan motiverar varför eleven ska vara ledig. Skäl för ledigheten kan t.ex. vara 
att göra intagningsprov till gymnasie- eller grundskoleutbildning, fira familjehögtid eller 
religiös högtid. 
 
En ledighetsansökan måste lämnas in minst tre veckor innan tänkt ledighet till skolans 
expedition. 
 
Ledigheter i grundskolan regleras i 7 kap. 18 § skollagen (2018:100): 
 

En elev i en skolform som avses i 17 § 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. 
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