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LEDIGHETSANSÖKAN
Hushagsgymnasiet
Ledighet för högst fem dagar i följd och sammanlagt tio dagar per läsår beviljas av mentor.
Ledighet därutöver beviljas endast av rektor. OBS! Blanketten ska fyllas i minst 14 dagar i förväg och
mentor eller rektor ska alltid tillstyrka/avstyrka ledighet.
Du ansvarar själv för att få uppgifter från respektive kurs.
Du får inget extra stöd för inläsning av förlorad undervisning.
Elevens förnamn och efternamn

Klass

Önskemål om ledighet fr o m – t o m

Antal dagar ledigt tidigare under läsåret

Orsak
Vistelseadress/Ort
Datum

Elevens underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Fylls i av undervisande kurslärare
Lärarsignatur

Kurs/er som berörs

Arbetsuppgift att utföra

Fylls i av mentor
5 dagar eller kortare

Längre än 5 dagar eller överstigande 10 dagar/läsår

Beviljas
Avslås

Tillstyrkes (rektor beslutar)
Avstyrkes (rektor beslutar)

Datum

Mentor

Fylls i av rektor
Beviljas
Beviljas för annan tid än enligt önskemål*

Avslås

Datum

Rektor

*Beviljas för tiden
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LEDIGHETSANSÖKAN
Hushagsgymnasiet
Rutiner för ledighet
För att få ledighet krävs alltid att du ansöker om det. Blankett för detta finns
för utskrift på Hushagsgymnasiets hemsida. Blanketten lämnas till din mentor.
Ledighet kan beviljas av följande skäl:
 Kallelse till myndighet.
 Anslutning till dödsfall och begravning av anhörig.
 Uttagen att delta i konserter eller andra evenemang av dignitet.
 Uttagen att delta i idrottsövningar på riks- eller internationell nivå eller
i tävling anordnad av skolan.
 Medicinska skäl (intyg av läkare krävs).
 Enstaka hemresa för inackorderad elev med lång restid.
 Halkkörning för körkort + riskutbildning.
 Uppkörning, dock ej övningskörning.
 Firande av religiös högtid.

Skolåret innehåller flera lov vilket gör det möjligt att tillsammans med familjen
åka på semesterresor etc. och sådan ledighet beviljas därför i allmänhet inte
under terminerna. Frånvaro från undervisningen kan påverka studieresultaten
och ansvar för eventuella konsekvenser ligger hos elev och vårdnadshavare.
Frånvaro från lektioner minskar naturligtvis också betygsunderlaget. Dessutom
kräver CSN att elevens studier bedrivs på heltid för att denne ska erhålla
studiebidrag.
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