Rektor är beslutsfattare
Det är alltid du i egenskap av rektor som tillstyrker eller avslår en ledighetsansökan. Denna uppgift
kan inte delegeras till kollega, huvudman eller annan (SL 7 kap 18 §).

När eleven söker ledigt ska skolan göra en samlad bedömning av elevens situation. Bedömningen ska
väga in faktorer som ledighetens längd och elevens individuella studiesituation.
Det finns många orsaker till att vårdnadshavare vill söka ledigt för sitt barn. Vanligt är naturligtvis
semester på annan tid än lov och kanske även för besök i hemlandet. Men vårdnadshavare som
söker en plats på Sanuk- Svenska skolan Thailand söker ledighet från sin hemskola för skolgång i en
annan skola med tillfällig placering under en längre eller kortare period. Elever som under ledigheten
från sin hemskola är inskrivna på Sanuk- Svenska skolan Thailand studerar på heltid enligt svensk
läroplan tillsammans med svenska, utbildade och erfarna pedagoger.
Från det att eleven haft sitt inskrivningssamtal tillsammans med oss har vi en kontakt med elevens
lärare på hemskolan till dess att eleven återvänder till Sverige. Ni har insyn i vår verksamhet och kan
påverka elevens tillfälliga skolgång hos oss.
En familj kan ju naturligtvis också välja att komma till oss på skolan utan att ha fått sin ledighet
beviljad från dig som rektor. Nackdelen vid ett sådant förfarande, både för er som hemskola och för
oss som tillfällig skola till eleven, blir ju att kontakten oss emellan uteblir.
Utan kontakt mellan våra skolor kan man också se en risk att elevens återvändande till kommunen
och hemskolan kan bli onödigt problematiskt. Via en gemensam dialog kan vi t.ex. gemensamt arbeta
för att elever som kommer till oss en kortare period (4-16 veckor) arbetar med samma läromedel och
samma uppgifter och planering som sina klasskamrater i Sverige.
Efter elevens tid tillsammans med oss på Sanuk får ni även en skriftlig arbetsbeskrivning för eleven
och dennes tid på vår skola vilket kan fungera som en del av ert bedömningsunderlag.

Du som rektor kan när som helst ta kontakt med oss när du har frågor och/eller funderingar.
På vår hemsida www.svenskaskolanthailand.se finner du kontaktuppgifter till våra skolors rektorer.

www.svenskaskolanthailand.se

