Regler för ledigheter för elever på Hedskolan
Läsåret 2017/2018
Ledighet beviljas restriktivt och endast för enskilda angelägenheter av större
betydelse för eleven. Vad som utgör en enskild angelägenhet anges inte exakt i
lagstiftningen. I förarbetena till lagstiftningen ges som exempel att det skulle
kunna vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider av större
betydelse för eleven. Det är rektor på varje enskild skola som har enligt
lagstiftningen ansvar för att göra denna bedömning av vad som kan anses vara
en enskild angelägenhet som kan ge ett undantag från den obligatoriska
skolplikten. Hedskolans tolkning kommer exempelvis vara att rena nöjesresor
inte är grund för att ge undantag från den lagstadgade obligatoriska
skolplikten.
Samtliga klasslärare har möjlighet på delegation av rektor att bevilja ledigheter
för enskilda angelägenheter upp till max 3 dagar per läsår utifrån nedanstående
omständigheter
• Frånvarons längd i förhållande till den totala frånvaron för eleven
• Elevens totala studiesituation,
• Möjligheterna att på olika sätt kunna kompensera den förlorade
undervisningen
• Hur angelägen ledigheten är för eleven.
• Ledigheter beviljas ej under tid för Nationella Prov.
Ansökningar för mer än 3 dagar per läsår och elev behandlas av rektor
tillsammans med mentor
• Under förutsättning att ansökan i första hand bedöms uppfylla kriterierna
för enskilda angelägenheter, så kommer en bedömning att göras i varje
enskilt fall med en stor betoning på elevens studiesituation enligt ovan.
Denna bedömning görs utifrån det uppdrag som skolan har fått som är
kopplat till den obligatoriska skolplikten. Skolan har genom den
obligatoriska skolplikten ett långtgående ansvar för att se till att eleven
också får den utbildning denne har rätt till. Ett beslut om ledighet utgår
alltid från att beviljad ledighet inte får försvåra en elevs möjligheter att
nå kunskapskraven för de aktuella ämnena.
• Start för detta förhållningssätt är efter föräldramöte i samtliga klasser
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