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Till föräldrar på Höglandsskolan

Angående ledigheter
Från och med i höst kommer vi att vara mer restriktiva med att bevilja
ledigheter. Vi har tidigare haft en generös inställning till ledigheter, utom i
samband med samlingsarbeten och nationella prov. Vi har dock märkt en
ökning av uttagna ledighetsdagar på Höglandsskolan vilket tyvärr har blivit
ett problem för både elever och lärare.
Det finns klasser där en eller flera elever inte är närvarande drygt 20% av
skoldagarna på grund av ledighet. Under vissa perioder, framförallt mellan
jul och påsk, är siffrorna ännu högre. Problemet blir först och främst att de
frånvarande eleverna förlorar viktig undervisningstid och i förlängningen får
sämre resultat. Gruppdynamiken i klassen störs och det blir mycket
merarbete för lärarna.
Vi är medvetna att elever som exempelvis idrottar ibland behöver delta i
läger eller tävlingar på annan ort. Semesterresor ber vi er dock att förlägga
till loven. Sverige har längre lov och färre skoldagar än andra jämförbara
länder och vi ska vara rädda om den dyrbara undervisningstid vi har i
skolan.
Enligt skollagen har rektor rätt att bevilja elev ledighet för enskild
angelägenhet. Vad som menas med enskild angelägenhet är upp till rektor
att tolka. Skolverket har tillfrågats om detta verkligen är en god ordning och
svaret har blivit ja. Rektor har rätt att besluta i frågan.
Ändringarna som sker från och med i höst är alltså att vi kommer att bli
mer restriktiva med att bevilja ledigheter. De elever som är lediga kommer
inte att få läxor i förväg eftersom den uppgiften blivit alltför betungande för
lärarna. Istället kommer det man missat i skolan att samlas på hög för att
tas igen efter man kommit tillbaka.
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