Ansökan om ledighet
Mentor kan bevilja ledighet för 1 dag. Längre ledighet beslutas av rektor.
Ansökan om ledighet för elitidrottare lämnas till Katta Laurin.
OBS! Semesterresor beviljas ej. Otillåten frånvaro rapporteras till CSN
Du ska själv maila berörda lärare och söka information om vad du ska göra när
du är ledig.
Observera att du endast ska använda den mailadress du fått av skolan. Svar från lärare
skickas till den adressen.
Undertecknad söker härmed om ledighet för
Förnamn:
Personnummer:
Mail:

Efternamn:
Klass:
Idrott:

Fr o m

Tom

Andledning

Underskrift elev

Underskrift vårdnadshavare

Beslut
Ledighet beviljas

Ledighet beviljas ej

Underskrift

datum

Beviljad ledighet berättigar inte till senare stödundervisning. Ev inläsning av missade
moment åvilar eleven.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnr. Syftet med en sådan behandling
är för att ha ett underlag för registrering i frånvarosystem.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.
Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden i Solna stad. 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 enklast genom att kontakta
oss på tel. 08-746 10 00. Du når vårt dataskyddsombud på barnutbildningsnamnden@solna.se Om du har klagomål på
vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ledighet vid Solna Gymnasium
Ledighet kan beviljas för högst sex dagar per läsår för enskild angelägenhet
- kortare ledighet (upp till tre dagar per termin) sökes hos mentor
- längre ledighet beslutas av rektor efter ansökan 10 dagar i förväg.
Ansökan om ledighet för omyndig elev tas ej upp till behandling innan
vårdnadshavare kontaktat elevens mentor
Ledighetsansökan lämnas alltid till mentor, som behåller originalet och lämnar kopia
till eleven.

Ledighet vid en dag eller mindre:
Sökes hos mentor senast två dagar innan ledighet infaller.

Ledighet upp till tre dagar:
Sökes hos mentor minst en vecka innan ledigheten infaller

Ledighet mer än tre dagar:
Sökes hos rektor minst en vecka innan ledigheten infaller.

Detta gäller:
Elev som söker ledighet måste FÖRST gå till berörda lärare och få information vad
eleven kommer att missa. Läraren skriver ner vad eleven skall göra. Med detta
dokument söker eleven sen upp mentor. Mentor lämnar utlåtande till studierektor
som beviljar eller avslår ansökan.
Mentorerna beviljar ledighet efter principerna:
1
2
3

Eleven sköter sina studier
Eleven har en låg frånvaro
Eleven har fått ett program av alla berörda lärare

Ledighet elitidrott:
För att få ledigt till matcher, turneringar, träningsläger och andra idrottsliga
aktiviteter KRÄVS att eleven aktivt och efter bästa förmåga sköter sina studier och
närvaro.
Elev som söker ledigt för träningsläger, landskampsuppdrag eller dylikt, skall också
bifogas intyg från klubb/förbund.

