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Fostran och utbildning
Grundläggande utbildning
ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN
SKOLGÅNG

Bestämmelserna om läroplikten ingår i lagen om grundläggande utbildning. De flesta fullgör läroplikten
genom att delta i undervisning som ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning, dvs. genom att gå i
grundskola.
Som elev i grundskolan har den läropliktiga vissa skyldigheter, om vilka det också stadgas i lagen om
grundläggande utbildning. Till skyldigheterna hör att eleven ska delta i undervisningen, såvida han eller hon
inte av särskilda skäl har beviljats tillfällig befrielse. Skyldigheten att delta i undervisningen betyder att eleven
är skyldig att närvara under skolans arbetstid.
Under skolans arbetstid får eleven vara frånvarande bara om han eller hon har fått lov att vara det, dvs. har
beviljats befrielse. Befrielse från skolgången kan beviljas av särskilda skäl, och beslutet fattas av rektorn
eller den rektorn utser.
Särskilda skäl är, utöver sjukdom och andra oförutsedda skäl, till exempel någon speciell tilldragelse i
familjen, såsom en nära anhörigs begravning eller en tävling eller uppvisning i anslutning till ett
fritidsintresse, som inte i sig stör elevens skolarbete.
Skolan följer upp beviljade frånvaron och omfattningen av dem. Vårdnadshavaren ska övervaka att eleven
trots frånvaron läser sina läxor, förbereder sig för proven och gör eventuella andra skoluppgifter. Lärarna är
inte skyldiga att sammanställa extra material eller ordna extra prov på grund av att eleven beviljats befrielse.
Observera också att frånvaron kan inverka på bedömningen av eleven.

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING
Vårdnadshavarna ska fylla i blanketten och returnera den till klassläraren senast två veckor före den
frånvaro som anhållan gäller.
Elevens efternamn

Klass

Elevens förnamn
Om tillstånd till frånvaro från undervisningen anhålls för tiden
Särskilt skäl till frånvaro från undervisningen

Vi ansvarar för att vårt barn trots frånvaron gör sina läxor och eventuella andra skoluppgifter.
Datum

Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande

Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande

Grundskolans rektor eller den rektorn utser kan bevilja befrielse från skolgången.
Befrielse beviljas

Befrielse beviljas inte

Datum

Beviljarens underskrift och namnförtydligande

