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Riktlinjer ansökan om ledighet för elev i kommunala 
grundskolor 
Nya riktlinjer angående beviljad ledighet i kommunala grundskolor 

Från och med den 1 november 2021 gäller uppdaterade riktlinjer för beviljad 
ledighet i Knivstas kommunala grundskolor (inklusive grundsärskola). 
Uppdateringen genomförs i syfte att säkerställa att alla våra elever får den 
utbildning de har rätt till.  

 

Ledighet i grundskolan i Knivsta kommun 

Elever i grundskolan går i skolan 178 dagar om året. Det betyder att de är lediga 
mer än hälften av årets dagar.   

I skollagens kap 7 skrivs följande om ledigheter:  

”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. 
Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan 
att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. 

Det finns alltså möjlighet att söka och få ledigt för ”enskilda angelägenheter”. 
Enskild angelägenhet kan till exempel  vara bröllop, begravning och svår sjukdom 
hos nära anhörig. Det kan också finnas andra scenarier där ledigheter kan 
beviljas. Semesterresor är dock inte en enskild angelägenhet som ger rätt till 
beviljad ledighet.  

  

Det är alltid vårdnadshavare som slutligen avgör om eleven ska vara 
frånvarande från skolan eller inte.   

Vid ett avslag av ledighetsansökan kan man som vårdnadshavare välja att eleven 
kommer att vara frånvarande trots avslaget. I det fallet får man som 
vårdnadshavare ta ansvar för frånvaroanmälan samt se till att barnet tar igen 
det skolarbete hen missat under frånvaron. Diskussioner, muntliga genomgångar, 
praktiska moment/ämnen och så vidare går inte att ta igen i efterhand. Läraren 
kan inte heller förväntas ordna med läxor eller uppföljning.  

En helt annan anledning till att ledigheter inte beviljas är att ledigheterna skapar 
en ökad arbetsbelastning på lärare vad gäller att planera och följa upp olika 
elevers ledigheter vid olika tidpunkter under terminen. Lärarna på skolan ska 
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ägna sin planeringstid till att skapa bra lektioner och undervisning för de elever 
som är på plats.  
 

Lämna ledighetsansökan digital 

Från och med 1 november ska du göra ledighetsansökan digitalt på Knivsta 
kommuns hemsida. Gå in via länken https://etjanster.knivsta.se/ och välj Förskola 
och skola. Ledighetsansökan görs via IST Formulär och du loggar in med Bank 
id. Observera att om ni är två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan 
med bank id. Ansökningar som inte godkänts av samtliga vårdnadshavare kan 
inte behandlas. 

https://etjanster.knivsta.se/
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