Anhållan om ledighet från skolgång

Ledighet från skolan kan beviljas enligt följande:
 1–3 skoldagar beviljas av klassläraren/klass‐
föreståndaren (muntlig eller skriftlig anhållan).
 4 dagar eller längre beviljas av rektorn
(skriftlig anhållan).
OBS!
Prata alltid med klasslärare/klassföreståndare
innan anhållan inlämnas.

ANHÅLLAN
Skola
Elev

□ Strandnäs skola

Tänk på att:
 Förklaringar och genomgång av uppgifter inte repeteras
då eleven kommer tillbaka från lovet.
 Stödundervisning ordnas inte.
 Lärare detaljplanerar vanligtvis en skolvecka i taget, så det
är svårt att ge läxor många dagar i förväg före en resa.
Beviljas lov från skolan för mer än ett par ‐ tre dagar fås en
planering med ungefärliga sidangivelser och stoffrubriker.
Eleven kan även få hemarbe efter hemkomsten beroende
på hur långt klassen har avancerat under frånvaron.
 Om eleven har delad vårdnad ska båda vårdnadshavare
ha godkänt anhållan.

□ Ytternäs skola

□ Övernäs skola

Släktnamn och förnamn

Klass

För tiden
.-

.

Orsak

Underskrift

□ Jag förbinder mig att se till att mitt barn lär sig det klassen lärt sig under tiden mitt barn
beviljats ledighet från skolan ‐ eleven befrias från skolgången, inte från läroplikten.
Eventuella prov bör skrivas vid första möjliga tillfälle efter lovet.
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Vårdnadshavares underskrift (räcker med en)

Tilläggsuppgifter

Anhållan lämnas till

Strandnäs skola
Nabbvägen 12

Ytternäs skola
Västra ytternäsvägen

Övernäs skola
Neptunigatan 23

531 351 (åk 1‐5, lärarrum)
531 342 (åk 6‐9, lärarrum)
531 340 (rektor)

531361 (lärarrum)
531360 (rektor)

531 381, 531 386 (åk 1‐6,
lärarrum)
531 372 (åk 7‐9, lärarrum)
531 370 (rektor)

Information enligt 11 och 16 §§ (LL 2007:88) om behandling av personuppgifter:
De personuppgifter du lämnar på denna blankett används för att möjliggöra Mariehamns stads administration av ditt ärende. Uppgifterna kan sparas i
stadens datasystem. För frågor om eller ändring av personuppgifter i datasystemet, kontakta ansvarig skola. Läs mer på www.mariehamn.ax/PUL
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