Ledighetsansökan via SchoolSoft
Hur gör jag som vårdnadshavare för att skicka in ledighetsansökan?

1. När du vill ansöka om ledighet går du in via Ledighetsansökan under NÄRVARO på startsidan i
SchoolSoft

2. I vyn ledighetsansökningar ser du information om till vem ledighetsansökan går och en översikt
över dina hittills inskickade ansökningar. Du ser även antalet beviljade lediga dagar hittills under
läsåret för ditt barn.
Om du har flera barn måste du gå in på varje barns sida för att skicka ledighetsansökan för vartdera
barnet. För att skicka in ledighetsansökan klickar du på Ny ansökan.
Det svarta frågetecknet innehåller information om vad de olika statusarna på ledighetsansökan
betyder.

Ny = Nyinkommen, ej behandlad ledighetsansökan.
Behandlas = Skolledare/Mentor behöver undersöka något innan beslut tas.
Inväntar svar från annan vårdnadshavare = Används om huvudmannen kräver att båda
vårdnadshavare ska godkänna ledighetsansökan. När denna status sätts skickas ledighetsansökan till
elevens andra vårdnadshavare för godkännande.
Bekräftad = Statusen visar att den andra vårdnadshavaren bekräftat ansökan.
Ej beviljad = Statusen sätts om skolan ej godkänner ansökan.
Beviljad= Statusen sätts om ansökan är beviljad.

3. Ny ansökan. Här fyller du i uppgifterna kring ledighetsansökan. Orsakskoderna som finns att välja
på bestäms av skolan. Du preciserar din ansökan i fritextkolumnen Skäl för ledighet.

Om Gäller även fritids bockas i blir barnet frånvaroanmält även från fritids när ansökan beviljats.

4. Du kan inte ändra inskickad ansökan utan måste ta bort den och skapa en ny om den skulle blivit
felaktig. Längst upp på sidan får du en notis om att ansökan skickats in. I listan ser du aktuell status
på dina ansökningar.

När skolan har behandlat din ansökan får du ett meddelande i din inkorg under Meddelanden i
SchoolSoft. Gå till NÄRVARO> Ledighetsansökan för att se vilken status din ansökan har.

Om ni är två vårdnadshavare och skolans huvudman kräver att ni båda godkänner ansökan, kommer
skolan att sätta status Inväntar svar från annan vårdnadshavare. I detta fall måste barnets andra
vårdnadshavare logga in i SchoolSoft och bekräfta ansökan.
När skolan beviljar din ansökan blir barnet automatiskt frånvaroanmäld från lektionerna som finns de
dagar ansökan avser. I statistiken samlas denna frånvaro under Ledighetsansökan beviljad och
räknas som anmäld frånvaro.
På samma sätt blir barnet frånvaroanmält om det finns rapporterade tider på fritids dessa dagar.

