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 Ansökan om ledighet i grundskolan 

Som vårdnadshavare ska du ansöka om ledighet när ditt barn inte kan närvara i skolan. Ansökan om ledighet 

ska undertecknas av båda vårdnadshavarna. Enligt Skollagen (7 kap. 18 §) kan en elev i grundskolan beviljas 

kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Kortare ledighet får på uppdrag av rektor beviljas av lärare. Om 

det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om längre ledighet. Innan du ansöker om 

längre ledighet, tänk på att i första hand utnyttja ordinarie lovdagar. Undvik att förlägga ledighet vid de 

nationella proven. Båda vårdnadshavare behöver godkänna ansökan. Lämna ansökan till skolan.

Information om hur förskole- och grundskoleförvaltningen behandlar de personuppgifter du lämnar via 
denna blankett hittar du sist i blanketten. 

Personuppgifter elev 
 För- och efternamn 

 Skola  Klass 

Ledighet 
 Önskar vara ledig, från och med  Önskar vara ledig, till och med  Sammanlagd ledighet i antal skoldagar 

 Tidigare beviljad ledighet under läsåret, ange antal skoldagar 

 Anledning till ledighet 

Underskrift vårdnadshavare 
 Ort och datum 

 Namnteckning  Namnförtydligande 

 Namnteckning   Namnförtydligande 

Beslut om ledighet 
 Ovanstående ansökan om ledighet 

          Beviljas     Avslås  

 Namnteckning lärare/rektor  Namnförtydligande 
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Information om personuppgifter 
Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för de som hanterar ditt ärende och under den tid som det finns 

behov av att behandla dem. För mer information om gallring och arkivering av personuppgifter, se förskole- och

grundskolenämndens dokumenthanteringsplan.

Rättsligt stöd 
Rättsligt stöd för behandling av personuppgifter i denna blankett är: 

• Allmänt intresse

Personuppgiftsansvarig 
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i blanketten är förskole- och grundskolenämnden.

Du kommer i kontakt med förskole- och grundskolenämnden via Varberg direkt 0340-880 00 eller via e-post:

fgn@varberg.se.

Mer information 
För mer information om behandling av personuppgifter hittar du på kommunens webbplats 

www.varberg.se/personuppgifter.  
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