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riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Riktlinjer för beslut  om 
ledighet  av religiösa 
skäl för elever  i 
gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan 
Enligt Gymnasieförordningen 12 kap 2 § får rektor bevilja en elev ledighet från skolarbetet 
för enskilda angelägenheter. Rektor kan delegera sin beslutanderätt. Vad som utgör en 
enskild angelägenhet anges inte i dessa bestämmelser. 

Enligt förarbeten, Skolverkets allmänna råd och juridiska vägledning, kan enskild 
angelägenhet röra sig om vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. 

Exempel på enskild angelägenhet:

• Familjehögtider såsom dop, bröllop, begravning, studentexamen
• Religiösa högtider
• Resor

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Orsaken 
till att beslutanderätten ligger hos rektorn beror på att det är rektor som anses ha bäst 
kännedom om elevens förhållande i detta avseende. 

Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas:

• frånvarons längd
• elevens studiesituation och studieresultat
• möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
• hur angelägen ledigheten är för eleven 

I de fall rektor beviljar ledighet under läsåret bör en diskussion med lärare föregå ledigheten, 
så att det är möjligt att göra en plan för lärandet under frånvaron. På så sätt synliggörs 
för elev, och för vårdnadshavare för omyndig elev, vad som ska göras under frånvaron och 
hur vårdnadshavare kan stödja sitt barn.

Borås Stads generella syn är att skolan ska underlätta för alla elever att kunna fira religiösa 
högtider oavsett religiös tillhörighet. 

Där det är möjligt planeras skolans studiedagar  in så att det sammanfaller med vanligt 
förekommande religiösa högtider. 

Ansökan om ledighet i syfte att fira religiös högtid ska, som alla andra ledighetsansökningar, 
göras i god tid så att det är möjligt att göra en plan för lärandet under frånvaron. Ansökan 
om ledighet för firandet av religiös högtid beviljas vid några tillfällen per elev och läsår. 
Ledigheten bör vara kort, exempelvis halv- eller heldag. Som för annan ledighet görs en 
individuell bedömning av rektor eller inom lärarens delegation.



Återkommande schemalagd ledighetsansökan
Det är inte meningen att generellt medge ledighet om återkommande aktiviteter som 
eleven deltar vid sidan av skolarbetet som grund för enskild angelägenhet då det kan 
allvarligt försvåra en elevs möjligheter att nå målen. Detta gäller oavsett om det rör sig 
om idrottsaktiviteter, kulturaktiviteter eller religiösa aktiviteter.

Ledighet i samband med nationella prov
Prov och bedömning är en del av undervisningen i skolan. I vissa kurser har de nationella 
proven obligatoriska tider för genomförande och dessa styrs av Skolverket. Därför är 
Borås Stads rektorer restriktiva med att bevilja ledigheter i samband med perioden för 
nationella prov, även i samband med religiösa högtider.
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