Ledighetsansökan

Ledighetsansökan (lämnas till mentor)
Namn: …………………………………………………….. Klass: ……………..
Tid för frånvaro (fr o m - t o m): ………………………………………………....
Motiv för frånvaro:
Målsmans underskrift:

Vår skola har höga ambitioner. Det innebär att våra elever skall få
de bästa förutsättningarna för att lyckas med sina studier.
All skolforskning visar att höga ambitioner, höga förväntningar
och hög närvaro är framgångsfaktorer som bidrar till att elever
lyckas.

…………………………………………………………

En samlad erfarenhet från
skolans är att alla elever och
föräldrar delar skolans höga
ambitionsnivå. Vi vill alla att
eleverna skall lyckas!

………………………………………….………………

Innan beslut inhämtar eleven övriga lärares uppfattning
Lärarens namn

Rekommenderar ej

………………………………….



…………………………………



………………………………



………………………………



………………………………



………………………………



 Beviljas

 Beviljas ej

…………….
Datum

…………………………………………..
Mentors underskrift

…………….
Datum

……………………………………………
Rektors underskrift
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Under senare år har det funnits en trend att fler och fler elever/föräldrar
begär ledigt i allt större utsträckning. Det handlar om allt från
utlandsresor, hårklippning och körkortslektioner mm. Detta skapar
problem. Elever missar viktig undervisning och undervisande lärare
tvingas prioritera om i sin undervisning med risk för att elever inte når
uppsatta mål. Det blir grus i maskineriet och alla blir förlorare.
Vi vill med anledning av ovanstående, att ni planerar och lägger
aktiviteter på tider som inte stör skolarbetet. Låt oss hjälpas åt att
på bästa sätt fortsätta ge våra elever de bästa förutsättningarna till
lyckade studier och en härlig framtid.
Edsbyn augusti 2019
VOXNADALENS GYMNASIUM
Christer Andersson, Rektor
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Information angående obligatoriska nationella prov i
matematik, svenska och engelska

Datum för Nationella prov 19-20

De nationella proven i matematik, svenska och engelska ges en gång
per termin och vid ett bestämt datum. Provet ges en gång i april/maj
och en gång i november/december.

Engelska 5

De nationella proven är obligatoriska för alla elever. Detta innebär, att
om någon elev inte deltar vid ordinarie provtillfälle, ges ingen ny
möjlighet förrän nästa termin.

Engelska 6

För vissa elever kan detta innebära svårigheter, eftersom de kanske
inte alls läser ämnet/kursen följande termin och eleven har då eget
ansvar att repetera inför provet. Betyget sätts alltså inte förrän det
nationella provet är gjort.

Ma 1c
Ma 1abc
Ma 2abc
Ma 3bc
Ma 4

12/12
14/5
19/5
15/5
17/12

Sv/Sva 1

21/4
23/4
29/4

Vi vill därför på detta sätt uppmärksamma alla om vikten av att
närvara, och konsekvenser av att inte delta, vid de nationella proven.
Datum för nationella prov under höstterminen se:
www.skolverket.se
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Sv/Sva 3

från v.12
28/4
5/5
från v. 12
22/4
7/5
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