ANSÖKAN OM LEDIGHET FÖR ELEV

Ifylld blankett skickas eller lämnas till barnets skola

Skolan är viktig

Målet är att alla elever ska ha en optimal måluppfyllelse. För att uppnå detta krävs bland
annat en hög närvaro. Svedala kommuns rektorer är synnerligen restriktiva med att bevilja
ledighet för elever. Därför uppmanas alla föräldrar att förlägga eventuella semesterresor och
andra ledigheter till perioder när eleverna har lov.
Elevens för- och efternamn

Personnummer

Skola

Klass/årskurs

Tid för ledighet

Antal skoldagar

Tidigare ledighet under läsåret

Orsak till ledighet

Vårdnadshavarnas underskrifter (Båda vårdnadshavarna ska skriva under)

____________________________________
Namnteckning
____________________________________
Namnteckning
----------------------------------------------------------Datum
Rektors beslut
Ledigheten beviljas
Ledigheten avslås

__________________________________
Rektors underskrift

Rektorns motivering

Utdrag ur 7 kap. 17 § första stycket skollagen(2010:800):
En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda
utbildningen, om inte eleven har giltigt skäl att utebli.
7 kap 18 § skollagen:
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.
GDPR
De personuppgifter vi behandlar om dig används för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, göra
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på registrator.ks@svedala.se. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Ansökan eller begäran enligt ovan kan ställas till: Svedala kommun, 233 80
SVEDALA

