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Klockarskolan 
- KUNSKAP OCH TRYGGHET 

 
 

Med anledning av att många ledighetsansökningar lämnas in önskar 
vi förtydliga vår syn på ledighet från Klockarskolans verksamhet. 
 
Varje dag i skolan är viktig – både ur ett socialt och ett kunskapsmässigt perspektiv.  
Ledighet beviljas i undantagsfall, dels för att inte försvåra barnets förutsättningar att lyckas 
med sin skolgång, dels för att barnet ska få ta del av den garanterade undervisningstiden.  
Vi är medvetna om att upplevelsen som en resa kan ge kan vara minst lika inspirerande och 
lärorik som tiden i skolan, men av erfarenhet innebär det tyvärr många gånger också ett 
mycket tufft merarbete för barnet när det ska arbeta sig tillbaka in i sin vardag. 
 
Mentor kan bevilja enstaka dagar (högst tre tillfällen under läsåret) för aktiviteter som inte 
elev/vårdnadshavare kan styra över (ex. läkarbesök, begravning och uppkörningstid för 
körkort, men inte klipptid, shopping, körlektioner och semester). Vi uppmuntrar en aktiv 
fritid och vet att det kan innebära att man behöver vara ledig/sluta tidigare för t.ex. en 
CUP, men även där finns en gräns då oftast samma lektioner/ämnen drabbas under ett 
läsår. 
 
Längre ledighet där båda vårdnadshavare skrivit under beslutas av rektor i dialog med 
undervisande lärare. Generellt sett beviljas inte semesterresor eller ledighet vid religiösa 
högtider, men om det föreligger särskilda omständigheter och vi hunnit lära känna barnet 
så att vi kan bedöma dess skolgång, kan undantag göras. 
 
Besked om beslut på en ledighetsansökan meddelas via mentor (eleven får originalet, 
mentor behåller en kopia), som också registrerar ledigheten i InfoMentor så snart ett beslut 
tagits. Ev. frånvaro under tid som inte blivit beviljad kommer att bli registrerad som 
oanmäld frånvaro i InfoMentor, vilket bevakas av mentor. 
 

Med förhoppning om förståelse för att hög närvaro i skolan 
är en avgörande faktor för att lyckas med sitt skolarbete.  
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