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Till dig som är vårdnadshavare för barn på Nyvångskolan åk 1-9
Skollagen föreskriver bland annat bestämmelser rörande ledigheter.
Om ledighet under terminstid
Rätten till utbildning är grundläggande för varje elev. Det innebär också krav på skolplikt. Det är du
som vårdnadshavare som ansvarar för att skolplikten uppfylls och vi i skolan ansvarar för att
elevens rätt till utbildning tillgodoses. Skolplikten innebär att eleven förväntas vara i skolan under
terminstid. Skollagen föreskriver en restriktiv syn på ledighet under terminstid. Rektor och lärare
har möjlighet att bevilja ledighet för enskilda angelägenheter, men det finns inga generella skäl för
ledighet utan en bedömning görs i varje enskilt fall. Den bedömning som görs vilar på en
samlad bedömning av elevens situation, såsom frånvarons längd, elevens studiesituation,
möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen
ledigheten är för eleven. Det krävs synnerliga skäl för att en elev ska få en längre ledighet beviljad.
Under vårterminen i årskurs 3, 6 och 9 genomförs nationella prov, vilka är obligatoriska. Syftet med
de nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning. I årskurs 3
genomförs prov i två av skolans ämnen - svenska/svenska som andra språk och matematik. I årskurs
6 och 9 genomförs nationella prov i sammanlagt fem av skolans ämnen - svenska/svenska som
andra språk, matematik, engelska, ett av de naturorienterande ämnena samt i ett av de
samhällsorienterade ämnena. De nationella proven består av flera delprov. Under den tid som
de nationella proven genomförs krävs det synnerliga skäl för att få ledighet beviljad.
Ogiltig frånvaro förs in i terminsbetygen
Från och med höstterminen 2012, finns krav på att terminsbetyget ska innehålla uppgift om
omfattningen av den frånvaro som eleven har haft, utan giltigt skäl, under terminen. Ogiltig frånvaro
är all frånvaro som inte är anmäld av vårdnadshavare, inklusive sena ankomster. Om ditt barn är sjukt
eller ska till tandläkare eller läkare är det viktigt att du anmäler detta till skolan. Om ditt barn är sjukt
mer än en dag behöver du anmäla frånvaron varje dag. Frånvaron registreras i SKOLA 24. Den
ogiltiga frånvaron kommer att anges i klocktimmar på terminsbetyget.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
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