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Policy gällande ledigheter för elever i obligatorisk skolform 

 

 

 

 
Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från och med förskoleklass till dess att 
de går ur nionde årsklass. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att 
barnet fullgör sin skolplikt (Skollagen 7 kap 2§ samt 20§).  
Ledigheter under skolåret regleras i Skollagen 7 kap 18 §:  
 
”En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl 

1får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet men kan delegera till 

klassföreståndare/mentor upp till 10 dagar. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta 

beslut om ledighet som avser längre tid än 10 dagar.” 

 

 

För att ge eleverna goda möjligheter till god måluppfyllelse bör vårdnadshavare vara restriktiva 
med att ansöka om ledighet för sina barn. I möjligaste mån ska skolloven användas till den 
rekreation familjen planerar i form av semester/ nöjesresor. Ledighet bör endast begäras då 
det är väl motiverat. Eftersom svensk arbetsmarknad numera har många arbetstillfällen som 
kräver stor insats löpande under hela kalenderåret strävar vi i Sotenäs kommun efter att hem 
och skola har stor respekt och ömsesidighet gällande ledighet utanför loven.    
  
Sotenäs kommun poängterar att ledighet innebär missad undervisning och förlorade tillfällen 
att redovisa kunskaper, frånvaron kan därför komma att påverka elevens studieresultat. Det 
åligger vårdnadshavare ett särskilt ansvar att tillse att eleven efter avslutad ledighet tar igen 
missade moment och arbetsuppgifter.  
 
Elever som går i åk 3,6 och 9 har nationella prov, företrädesvis under vårterminen. Det är 
ytterst angeläget att dessa kan genomföras med alla elever. Detta innebär att ingen ledighet 
beviljas under aktuella provdagar för resp årskurs. 
 
 
 
 
  
 


