Helsingfors stad
UTBILDNINGSVERKET

Anhållan om befrielse från skolgång
Lämnas till rektorn eller klassläraren/klassföreståndaren senast två veckor i förväg.
Jag anhåller om att eleven ______________________________________________ i klass ______
befrias från skolgång under tiden ___.___

___.___.20___ på grund av

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Jag ansvarar för att mitt barn trots frånvaron sköter sina läxor och andra skoluppgifter.

______________________________
Ort och datum

_______________________________________________

Vårdnadshavarens underskrift

---------------------------------------------------------------------

Beslut
___

befrielse beviljas

___

befrielse beviljas inte

_________ § _____

__________________________________________________________

Datum

underskrift

Detta gäller vid befrielse från skolgång
Bestämmelserna om läroplikten ingår i lagen om grundläggande utbildning. De flesta barn 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 det läropliktiga barnet 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 befrielse. Skyldigheten att delta i undervisningen betyder att eleven är
skyldig att närvara under skolans arbetstid.
Under skolans arbetstid får eleven alltså 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 klasslärare/klassföreståndaren.
Särskilda skäl är, utöver sjukdom och andra oförutsedda skäl, till exempel någon speciell tilldragelse i familjen eller en tävling eller uppvisning i anslutning till ett fritidsintresse.
Skolan följer upp elevernas frånvaro. 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 av särskilda skäl. Sådan
frånvaro kan också inverka på bedömningen av eleven.
Enligt instruktionen för utbildningsväsendet är det rektorn som beviljar befrielse från skolgången. I regel har
rektorn gett klassläraren/klassföreståndaren rätt att bevilja befrielse 1–3 dagar.
Kopia av beslutet till vårdnadshavaren

