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Ledighetsansökan
Föreskrifter
Ledighet är inte en rättighet utan skall övervägas utifrån de regler som finns i skollagen 7 Kap.
“Ledighet
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.”

Processen
En ansökan om ledighet följer i stort dessa steg:
Registrera en ansökan
Mentor får e-post notis
Mentor hanterar ärendet

Mentor skickar till rektor
Rektor får e-post notis
Rektor hanterar ärendet

Beslut taget
Vårdnadshavare får e-post notis
Vårdnadshavare ser beslutet
Först går alltid ansökan till elevens mentor. Om det gäller en ledighet som är mer än två dagar eller det
redan finns tidigare beslutade ledigheter så att det totala antalet dagar överstiger 10 så kan inte mentor
besluta utan ger sitt utlåtande innan det skickas vidare till elevens rektor för beslut.

OBS! Idag har vi en begränsning i Ledighetsansökan att om det finns två vårdnadshavare så behöver man
ange olika e-postadresser för att Ledighetsansökan ska fungera. Det går inte att ange samma e-postadress
t.ex. om man skulle ha en familjeadress.
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Registera en ansökan
Efter att ha loggat in så kommer följande sida upp. Om det inte ser ut exakt på samma sätt beror det på hur
stor skärm du tittar på.

Där ser du som vårdnadshavare alla dina barn. Det går att söka ledighet för enstaka eller alla barn på en
gång.
Ansökan består av tre delar.
Först väljer du vilka ansökan gäller genom att markera enstaka eller alla på en gång med rutan längst upp.
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Andra delen är att registrera orsak, eventuellt resmål, antal skoldagar, datum och övrig information till
skolan.

Här är ett exempel på förvalda orsaker. Stämmer ingen av anledningarna väljer du Annat och skriver
förslagsvis en kommentar under Övrig information.

Tredje delen är två medgivanden. Först vilka regler som gäller för ledighet och att uppgifterna är riktiga och
att beslutet kommer att meddelas via registerad e-post adress.

Efter att ha klickat på Skicka ledighetsansökan så skickas ansökan till respektive mentor för bedömning.
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En ansökan kan redigeras så länge den inte är beslutad. Logga in igen och under fliken Mina ansökningar så
finns två sektioner. Hanterade ledighetsansökningar och Under granskning.

Redigera en ansökan.
Alla ej beslutade ansökningar syns Under granskning. Där finns också två knappar, Editera och Ta bort.

Klickar man på Editera visas samma fönster som vid inmatningen. Där kan informationen ändras och sedan
klickar man på Uppdatera ledighetsansökan.

Beslutade ansökningar
När mentor eller rektor har fattat beslut så skickas ett mail att beslutet är taget. Beslutet syns då under
hanterade ledighetsansökningar. Grön bock under beslut betyder godkänd och rött kryssavslag.
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Klickar man på pilen till vänster, syns när och vem som har fattat beslutet samt ett meddelande om
anledning till beviljande eller avslag.

Här syns en ansökan som blivit avslagen med en motivering.
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