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Ansökan om ledighet för elev 

 

På Midgårdsskolan anser vi att en hög närvaro i skolan är en viktig förutsättning för lyckade studier. Skolan kan 

bevilja ledighet vid enskilda angelägenheter, men längre semesterresor bör om möjligt göras under lov eller ferier. 

Ansökan lämnas till ansvarig mentor senast 14 dagar innan planerad ledighet. 

 

Läs mer om vad som gäller för ansökan av ledighet på www.umea.se/midgard 
 

Efternamn Förnamn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Datum för ledighet (ÅÅMMDD till ÅÅMMDD) Klass Antal skoldagar 

Orsak till önskad ledighet 

 

Elevens underskrift Namnförtydligande Datum 

Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande Datum 

 
 
 

Ifylles av skolan 

 
Tidigare ledighet under läsåret (antal dagar) Sammanlagd frånvaro under läsåret (antal dagar) 

Beslut 

Beviljas  
Beviljas ej 
Tillstyrks 
Tillstyrks ej 

Motivering vid avslag Mentors namnteckning Datum 

Ifylles av ansvarig rektor 

Beslut 

Beviljas 
Beviljas ej 

Motivering vid avslag Rektors namnteckning Datum 
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Ledighet 
 

Vi på Midgårdsskolan anser att en hög närvaro är en viktig förutsättning för lyckade studier. Tänk därför på 

att en längre ledighet under skoltid, till exempel en semesterresa, kan innebära att du är borta från 

undervisningen så mycket att du inte kan ta igen den undervisning som pågått under ledigheten. Längre 

resor bör därför göras under lov eller ferier. 
 

Ditt ansvar under ledigheten 

Vid ledighet har du ansvar för att ta reda på vilken undervisning som kommer att pågå under ledigheten 

och vilka konsekvenser det kan medföra för dina studier. Dessutom måste du innan ledigheten prata med 

lärare för att ta reda på vilka uppgifter du kan göra i förväg, under ledigheten och vad som går att göra när 

du kommer tillbaka. 

 

Ledighet vid nationella prov 

För att skapa goda förutsättningar för dig att lyckas med dina studier har Midgårdsskolan som policy att 

inte bevilja ledighet vid nationella prov. Proven genomförs på tider som bestäms av Skolverket och 

används av läraren som ett stöd vid betygsättning, vilket förutsätter att du som elev inte har sett provet 

innan du skriver det. De nationella proven utformas av Skolverket med syfte att stödja en rättvis och 

likvärdig bedömning. Om du inte har möjlighet att närvara vid de nationella proven på grund av sjukdom 

behöver du sjukanmäla dig via Lärum och ta kontakt med ämnesansvarig lärare. Om du inte genomfört 

provet vid ordinarie provtillfälle beslutar rektor om du får göra provet vid ett senare tillfälle under samma 

eller kommande termin. 
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