
 

ANSÖKAN OM LEDIGHET 
för elev i  grundskola/grundsärskola 

Blanketten lämnas till aktuell skola 
یدبستان استثنائ - یدانش آموزان دبستان یبرا مرخصیرم درخواست ف  

داده شود یفرم به مدرسه فعل    

 Datum تاریخ    
 
 

Elev 
 دانش آموز
 

Klass 
 کالس

Skola مدرسه 
 
 

Tid för ledighet fr. o.m.  
 تاریخ رخصتی از

t.o.m 
 تا

Antal skoldagar 
مجموع روز های 
 مدرسه

Tidigare beviljad ledighet under läsåret 
(antal dagar)  یلیکه در سال تحص یکل روزهائ 

گرفته شده یرخصت  قبآل 
 

Orsak 
 دلیل
 

 

Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavarna. 

آنها الزم است یهر دو یمشترک دارد , امضا تاگر دانش آموز  دو سرپرس  

Vårdnadshavares underskrift 
نیوالد-امضا سرپرست   

 

 Vårdnadshavares underskrift 
نیوالد-امضا سرپرست   

Namnförtydligande 
 نام کامل
 

 Namnförtydligande 
 نام کامل

Telefon 
 تلفن
 

 Telefon 
 تلفن

 

Skollagen 7 kap 18 § 
”En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om 
det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledigheten. Rektor får inte 
uppdra åt någon om annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar”. 

۱۸بخش  ۷قانون مدرسه   
دتوانیباشد حتا م یکند.  اگر مورد مهم یدرخواست  مرخص تواندیم یامور شخص یدانش آموز  برا کی      

گیرد. در مورد مرخصی  تصمیم میریدرخواست کند.. مد یشتریب یروزها یبرا  
کند دییروز را تا ۱۰از  شتریب یتواند درخواست مرخص ینم ریمد  

 

Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. De omständigheter som 
skolan beaktar är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt 
kompensera den förlorade undervisningen genom att med stöd från hemmet arbeta med aktuella 
skoluppgifter. Ansvaret att ta reda på vad som ska göras ligger på eleven och elevens 
vårdnadshavare. 

 او دارد یدرس موقعیت نیزشاگرد , و بتیغ زانیبه م یبستگ طیشرا نیا .دانش آموز دارد طیبه شرا گیدانش آموز بست یمرخص دییجهت تا ریمد میتصم
.ل میباشندوئاو مس نیآموز و والد مورد دانش نیدر منزل جبران کند. در ا یفیدهد را با انجام تکالیکه از دست م درسی یکالسها دیآموز با دانش نیهمچن  

Dag 1-10 روز 10_1بین    

 Beviljas شودیم دییتا        
   

 Avslås شودیمن دییتا    

  Ansvarig lärare/rektor معلم مسئول  /مدیر  

Mer än 10 dagar (enbart synnerliga skäl)   روز 10بیشتر از  

 Beviljas شودیم دییتا    
   

 Avslås شودیمن دییتا   Rektor ریمد  

persiska/Dari



   

 

Observera att lämnade personuppgifter kommer att finnas i register hos Falköpings kommun. Uppgifterna 

kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, se nästa sida. در کمون  یکه اطالعات فرد دیتوجه داشته باش 

شودیمحافظت مو  نگهداری نگیفالشوپ  

Behandling av personuppgifter          یاطالعات شخص نگهداری  

Personuppgifter som behandlas باشد یم لیشامل نام , شماره تلفن و موبا یاطالعات شخص نگهداری         

Namn  

Telefonnummer 

Mobilnummer 

 

Ändamålet med behandlingen 

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 

informationen ovan.  

Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av 

ditt ärende. 

شود یم نگهداریثبت و  سیستم در شما یمورد شما، اطالعات شخص بررسیهنگام         

Laglig grund för behandlingen یدگیجهت رس هیقانون اول   

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. 

قابل انجام شدن باشد دیبا یدر ارتباط با امور دولت یکار فیتکل کی . 

 

Lagringstid یاز اطالعات شخص یمدت زمان نگهدار   

För evigt  دائم  

 

Övrigt om lagringstid 

Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter ovan. 

 

Lämna klagomål om personuppgiftshantering   اتیشکاطرح  

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till Falköpings kommuns 

dataskyddsombud: dataskydd@falkoping.se och i andra hand till tillsynsmyndigheten, Dataskydds-

inspektionen. Besök Datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-

dig-som-privatperson/klagomal-och-tips för mer information om hur du lämnar klagomål. 

می  هدستارف یا انهیبه امور را یدگیبه وزارت  رس یا یا انهیبخش امور حفاظت را به نگیاول در کمون فلشوپ یاطالعات شخص نگهداریدر مورد  اتیشکا 

 dataskydd@falkoping.se ,  شود.

hemsida https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips  

Personuppgiftsansvarig 

Barn - och utbildningsnämnden 

barn.utb@falkoping.se 
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