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Ledighetsansökan i SchoolSoft 

 

Hur gör vårdnadshavaren för att skicka in ansökan?  
Vårdnadshavaren går in via Ledighetsansökan under NÄRVARO på sin startsida.  

 
 
I vyn över ledighetsansökningar ser vårdnadshavaren till vem en ledighetsansökan går samt en 
översikt över hittills inskickade ansökningar. De ser också antalet beviljade lediga dagar hittills 
under läsåret. För att skicka in ledighetsansökan klickar vårdnadshavaren på Ny ansökan.  

 
 
 
Om rutan för Gäller även fritids bockas i blir eleven frånvaroanmäld även från fritids när 
ansökan beviljas.  

Orsakskod är: 
Semester 
Familjehögtid 
Resa 
Begravning 
Idrott – tävling/läger 
Annan orsak 

 
Tänk på att det inte går att ändra en inskickad ansökan utan vårdnadshavaren/den myndiga 
eleven måste ta bort den och skapa en ny om den blev felaktig. Vårdnadshavaren får en notis 
längst upp på sidan om att ansökan skickats in. Här ser de aktuell status på sin ansökan.  
När en ledighetsansökan kommer in  



 
 

Mentor/Skolledare får information på sin startsida att de fått ett meddelande.  
Mentor får ansökningar som är för färre dagar än max 10.  Skolledare får ansökningar som är för 
fler än tio dagar.  

 
Tänk på att! 
Ansökan ska vara inne minst två veckor innan ledigheten. Det är viktigt för skolans planering.  
 

Ansökan kan avslås på grund av att skolan vill påpeka att det är nationella ämnesprov under 
denna period, varför skolan avråder från att man tar ledigt under denna tid.  
 

Viss ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisning och medför inte 
vare sig rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning. Vårdnadshavare ansvarar för att 
eleven tar reda på vilka avsnitt, som kommer behandlas under ledigheten och vårdnadshavare tar 
ansvar för att arbetet blir gjort.  
 

En elev kan ha behov av ledighet för enskild angelägenhet, som enbart kan beviljas av rektor 
enligt Skollagen 7 kap. 18 § 

18 §   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. 

 
Från Skolverkets hemsida 

Ledighet under terminen 
Om en elev vill vara ledig under terminen måste elevens vårdnadshavare ansöka om det. Skolan 
gör en bedömning i varje enskilt fall. Nästan alla barn som bor i Sverige har skolplikt. Det 
innebär att eleverna ska delta i skolans verksamhet och inte har automatisk rätt till ledighet utöver 
loven. Däremot kan en elev få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Det kan vara vissa resor, 
familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få längre ledighet. 
 
Rektor beslutar 
Det är rektorn som beslutar om ledigheter utöver loven. Om det gäller kortare ledighet än tio 
dagar kan rektorn delegera rätten att besluta till exempelvis en lärare. 
När eleven söker ledigt gör skolan en samlad bedömning av elevens situation. Den som gör 
bedömningen väger in faktorer som ledighetens längd, elevens studiesituation, hur angelägen 
ledigheten är för eleven och elevens möjlighet att kompensera den förlorade undervisningen. 
 
Ledighet vid nationella prov 
Det finns inga särskilda regler kring ledighet vid nationella prov. Utgångspunkten är att eleverna 
ska delta i de nationella proven vid det ordinarie provtillfället. Skolans rektor behöver ta hänsyn 
till tidpunkten för de nationella proven när han eller hon beslutar om ledighet för en elev. 
 
Om föräldrarna inte är överens 
Lagstiftningen utgår ifrån att föräldrarna är överens och talar inte om hur man ska hantera 
situationer där vårdnadshavare är oense. Skolan ska fatta beslut utifrån syftet med ledigheten och 
förhålla sig neutral i vårdnadshavarnas konflikt. Det är inte nödvändigt att båda vårdnadshavarna 
samtycker om ledigheten men det är viktigt att båda får samma information från skolan. 


