Ansökan och beslut om ledighet för elev
Inlämnas till mentor minst två veckor före begärd ledighet
Ledighetspolicy
Vi ser en direkt koppling mellan hög närvaro och bra studieresultat. Hög frånvaro leder till
kunskapsluckor och stress för våra elever. En stor del av kursmålen både tränas och bedöms
under lektionstid i genomgångar, gruppuppgifter, diskussioner och uppföljningar – moment som
är svåra att ersätta med studier på egen hand. CSN kan dra in ditt studiebidrag då en semesterresa
som skolan inte godkänt räknas som skolk.
Ur gymnasieförordningen (2010:2039)
2 § Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Rektorn får
även bevilja en elev ledighet från skolarbetet om det är nödvändigt för att eleven ska kunna
utföra uppgifter som har samband med en gymnasial lärlingsanställning. Eleven får också i
mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.
Förordning (2014:420).
Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för
att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas under din
gymnasietid.
Elevens för- och efternamn
Personnummer

Klass
Mentor

Ledighet ansöks från och med – till och med

Totalt antal lediga dagar

Anledning till ledighet

Vårdnadshavare eller myndig elevs underskrift
☐ Mentor tillstyrker

☐ Mentor avråder

Mentors underskrift
☐ Ledighet beviljas

☐ Ledighet avslås

Rektors underskrift
Personuppgiftsansvarig är Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss
på direkt@halmstad.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till Integritetsskyddsmyndigheten.
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Bilaga till ansökan om ledighet – gäller endast elever på Kattegattgymnasiet

Bilaga till ansökan om ledighet
Uppgifter att göra under min ledighet
Följande uppgifter ska göras före eller under ledigheten

Ämne

Uppgifter/kommentarer

Lärare

Lärare tillstyrker
Ja
Nej
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