
Ledighetsansökan via SchoolSoft 
Hur gör jag som vårdnadshavare för att skicka in en ledighetsansökan? 

1. När du vill ansöka om ledighet går du in via Ledighetsansökan under NÄRVARO på 

startsidan i SchoolSoft.  

 

2. I vyn ledighetsansökan ser du information om till vem ledighetsansökan går och en översikt 

över dian hittills inskickade ansökningar. Du ser även antalet beviljad lediga dagar hittills 

under läsåret för ditt barn.  

Om du har flera barn måste du gå in på varje barns sida för att skicka ledighetsansökan för 

vartdera barnet. För att skicka in ledighetsansökan klickar du på Ny ansökan. Det svarta 

frågetecknet innehåller information om vad de olika statusarna på ledighetsansökan betyder.  

 

 



3. Ny ansökan. Här fyller du i uppgifterna kring ledighetsansökan. Orsakskoderna som finns 

att välja på bestäms av skolan. Du preciserar din ansökan i fritextkolumnen Skäl för ledighet.  

 

Om Gäller även fritids bockas i blir barnet frånvaroanmält även från fritids när ansökan 

beviljats.  

4. Du kan inte ändra inskickad ansökan utan måste ta bort den och skapa en ny om den skulle 

blivit felaktig. Längst upp på sidan får du en notis om att ansökan skickats in. I listan ser du 

aktuell status på dina ansökningar.  

 

När skolan har behandlat din ansökan får du ett meddelande i din inkorg under Meddelanden i 

SchoolSoft. Gå till NÄRVARO>Ledighetsansökan för att se vilken status din ansökan har.  

 



Om ni är två vårdnadshavare och skolans huvudman kräver att ni båda godkänner ansökan, 

kommer skolan att sätta status Inväntar svar från annan vårdnadshavare. I detta fall måste 

barnets andra vårdnadshavare logga in i SchoolSoft och bekräfta ansökan.  

När skolan beviljar din ansökan blir barnet automatiskt frånvaroanmäld från lektionerna som 

finns de dagar ansökan avser. I statistiken samlas denna frånvaro under Ledighetsansökan 

beviljad och räknas som anmäld frånvaro. 

På samma sätt blir barnet frånvaroanmält om det finns rapporterade tider på fritids dessa 

dagar och bocken Gäller även fritids har bockats i.  

Att tänka på  

Vad gäller vid ansökan om ledighet? 
Under ett läsår anordnas 178 undervisningsdagar för varje elev. Resterande 187 dagar är lovdagar 
och helgdagar. Om skolan ska kunna ge eleverna den kunskap och de färdigheter samhället kräver, 
behöver varje elev vistas i skolan enligt skollag och skolplikt. 

  

Skollagen är tydlig med att skolan ska vara mycket restriktiv med att bevilja ledigheter från skoldagar. 
Enligt skollagen kan skolan bevilja en elev en kortare ledighet för enskild angelägenhet. En kortare 
ledighet är en enstaka dag eller i förekommande fall någon mer sammanhängande dag. Skollagen 
anger även att längre ledighet kan beviljas om det föreligger synnerliga skäl (ovanliga och särskilt 
beaktansvärda). 

  

Vid en ledighetsansökan där synnerliga skäl för eleven åberopas kan det behöva styrkas av andra än 
vårdnadshavare. I SchoolSoft finns tre koder att välja på när du som vårdnadshavare vill ansöka om 
ledighet: 
• Resa 
• Begravning 
• Annan orsak 

  

Skolan vill att du som vårdnadshavare alltid kommunicerar med mentor innan ansökan om ledighet 
görs när orsakskoderna ”resa” och ”annan orsak” ska åberopas. Skollagen menar att vissa resor som 
är angelägna för eleven och som rör familjen på något sätt kan beviljas men rena semestrar såsom 
fjäll- och solsemester faller inte inom enskild angelägenhet eller synnerliga skäl. Semesterresor måste 
skolan hänvisa till att de genomförs på ordinarie lov och helgdagar. Det skolan avväger i 
förekommande fall är om en semesterresa ligger över ett lov men där ytterligare 1-2 dagar behövs för 
ditfärd/hemfärd. Då ska du som vårdnadshavare ange dessa skäl och mentor får ta ställning utifrån 
elevens studiesituation. 

  

Om ledighet beviljas förutsätter skolan att eleven på lämpligt sätt inhämtar de kunskaper som skulle 
inhämtats under ledigheten. 

  

Viktigt för dig som vårdnadshavare är även att beakta följande olämpliga tider att ansöka om ledighet: 
• De första veckorna på en ny termin, i synnerhet då eleven byter klass eller skola. 
• Då de nationella proven ska genomföras i åk 3, åk 6 och åk 9. 

 
Skolledningen 
Mörbylånga kommun 

 

 


