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Angående anhållan om ledighet från elever:
Följande gäller från höstterminen 2016 och framåt:
Mentor kan bevilja maximalt fyra (4) lediga dagar under läsåret. Ledighet kan exempelvis ges för
begravning, riskettan, uppkörning, teoriprov och halkkörning, men ej för övriga körlektioner och
registreras i Procapita som giltig frånvaro.





Under de första veckorna (t.o.m. vecka 44) är vi restriktiva med att ge ledigt för elever i ÅK1



Perioden 1 maj fram till studenten beviljas ingen ledighet för åk 3.



Eleven och i förekommande fall även vårdnadshavare meddelas att eleven själv har hela ansvaret
för att hämta in förlorad tid, uppgifter etc.



Eleven har inte rätt att få göra t.ex. ett missat prov på alternativ tid.



De fyra (4) beviljade dagarna registreras i Procapita som giltig frånvaro.



Någon längre ledighet utöver dessa dagar kommer inte att beviljas av programrektor. Ledighet ges
ej vid tid för nationella prov eller APL. Naturligtvis kan undantag göras vid speciella omständigheter
som prövas från fall till fall. Ev. beviljad ledighet dokumenteras i elevakten.



Om elev beviljar sig själv ledighet anmäls detta som ogiltig frånvaro och rapporteras till CSN.
Fakta skolkrapportering

Det här händer när skolan rapporterar in en elev som skolkar till CSN:







CSN får in en rapport från skolan om att en elev skolkar.
CSN skickar ett brev till eleven eller vårdnadshavare och informerar om de uppgifter som skolan
skickat in.
Eleven eller vårdnadshavaren har sex dagar på sig att komma med synpunkter om de inte tycker
att skolans uppgifter stämmer.
CSN fattar ett beslut och stoppar fortsatta utbetalningar.
Om eleven kommer tillbaka till heltidsstudier, drar CSN av det studiebidrag som kan ha betalats ut
felaktigt på grund av skolk från kommande utbetalningar för läsåret.
Om eleven inte kommer tillbaka till heltidsstudier återkräver CSN de pengar som betalats ut
felaktigt. Då behöver skolan skicka in ett underlag som styrker den otillåtna frånvaron i förhållande
till undervisningstiden.
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Anhållan om ledighet
Namn………………………………………………… Klass………………..
Jag vill vara ledig från skolan under tiden…………………………………
Särskilda skäl för att ledighet krävs under skoltid:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………..……………
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
Elevens underskrift

Jag tillstyrker anhållan om ledighet
………………………………………………………..
Vårdnadshavares underskrift

Mentor ansvarar för att informera programrektor om elevens
närvaro/frånvaro samt studiesituation.
Beviljas / avslås

……………………………………….
Programrektor
Torbjörn Pettersson, Birgitta Vallin, Mikael Fransson

