
Ledighetsansökan skola 24. 
Här hittar du guiden till ledighetsansökan i sin helhet.  

https://resurs.skola24.se/manualer/School24LeaveApplication.pdf?StartPage-

LinkPK=277&BaseNodePK=207 

Avsnitt för personal finns på sidan 6. Under fliken Hjälp och dokumentation på skola24 finns 

fler manualer och guider. 

 

Angående vårdnadshavare står det: ” Då en ansökan skapats skickas ett mejl till ytterligare 

registrerad vårdnadshavare som måste behandla ansökan genom att antingen Samtycka eller 

Neka samtycke. Då samtliga registrerade vårdnadshavare behandlat ansökan skickas ett mejl 

till ansvarig lärare att en ansökan finns att behandla.” 

 

Angående lärare står det: ” Då en ledighetsansökan skapats och godkänts av samtliga regi-

strerade vårdnadshavare skickas ett mejl till ansvarig lärare med information att en ledighets-

ansökan finns att behandla. Läraren loggar in i 

Skola24 och väljer funktionen Ledighetsansökan.  

I Ledighetsansökan listas befintliga ansökningar. 

Klicka på en ansökan för att behandla den. Om en 

ansökan gäller en elev som inte uppnått det antal 

dagar per verksamhetsår en lärare kan godkänna 

ledighetsansökan för är det läraren som beslutar om ansökan ska beviljas eller inte. Rutan An-

tal skoldagar stämmer måste bockas för. Klicka slutligen på Spara. I detta fall skickas det 

inget mejl till rektor, däremot skickas ett mejl till förälder att ansökan är beviljad eller inte be-

viljad.” I våra inställningar för skolan kan lärare ge varje elev ledighet för 10 dagar per läsår. 

 

Angående rektor står det: ”En ansökan för en elev där antal 

dagar per verksamhetsår en lärare kan godkänna ledighetsan-

sökan för har överskridits förbehandlar läraren ansökan genom 

att välja Tillstyrks eller Avstyrks. I detta fall kan läraren också 

välja att lämna en kommentar till rektor (denna kommentar vi-

sas endast för rektor vid behandlingen av ansökan). Rutan An-

tal skoldagar stämmer måste bockas för. Klicka slutligen på 

Spara. Nu skickas per automatik ett mejl till rektor att det finns en ledighetsansökan att be-

handla.” 

 

OBS – Ledighetsansökan fastnar i systemet: Ledighetsansökningar som inte godkänts av 

samtliga registrerade vårdnadshavare syns inte för läraren. Däremot kan en kanslist gå in och 

se samtliga ledighetsansökningar. Det ser då ut så här: 

 

https://resurs.skola24.se/manualer/School24LeaveApplication.pdf?StartPageLinkPK=277&BaseNodePK=207
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Om endast en vårdnadshavare har aktiverat sitt konto fastnar ansökan i systemet då 

den inte kan skickas vidare för godkännande till den andra vårdnadshavaren. När kans-

list klickar på en ledighetsansökan öppnas den och här ser vi om ansökan ”fastnat” då en mai-

ladress saknas på den ena vårdnadshavaren. En kanslist kan då efter kontakt med aktuell vård-

nadshavare godkänna ledighetsansökan genom att kryssa i ”samtycker på uppdrag av” och 

Bekräfta. Ledighetsansökan går då vidare till klassföreståndare. 

 
 

Ledighetsansökan måste vara godkänd av båda vårdnadshavarna då den ena vårdnadshava-

ren inte har rätt att söka ledigt för ett barn utan den andra vårdnadshavarens känne-

dom. Något som vår kommunjurist är väldigt tydlig med. Viktigt att vi därför personligen 

pratar med den vårdnadshavare som inte godkänt ansökan innan kanslist godkänner åt vård-

nadshavaren. 

 

Rollen kanslist i skola 24 har lärarassistenter, socialpedagoger samt viss resurspersonal. 

 

För mer information om ledighetsansökan och dess funktioner se guiden, länken finns överst i 

dokumentet.  


