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Bestämmelser för ledighet 
  

1. Ledighet skall sökas på denna blankett senast 3 veckor före planerad ledighet. Ledighet i efterskott ska inte beviljas. 

2. När det gäller lov från enskilda lektioner hänvisas elever i första hand till respektive lärare. Skyldighet föreligger att ta 
reda på vad som har hänt under ledigheten. 

3. Mentor får bevilja ledighet upp till 5 dagar per termin. 

4. Längre sammanhängande ledighet (mer än 5 dagar) beviljas av respektive rektor efter ansökan på denna blankett. 
Innan ledighet beviljas ska mentors yttrande inhämtas. 

5. Vid beviljande/avslag skall hänsyn tas till de krav skolarbetet ställer under den tid eleven har för avsikt att vara ledig. 
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