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Vedtaget i skolebestyrelsen oktober 2020
Fritagelse fra undervisning i forhold til eliteidræt/musik
At finde en balance mellem skole og eliteidræt/musik undervisning, som
ligger i skolens undervisningstid (herunder også lejrskoler og ekskursioner).
At give elever mulighed for at udfolde særligt talent, og dermed styrke
mulighed for individuel udfoldelse, og samtidig være lev i den danske
Folkeskole.

Indhold:

Det fremgår af folkeskolelovens § 33, stk. 9, at skolens leder efter
anmodning fra forældrene kan tillade, at en elev i begrænset omfang kan
opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal
eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en
idrætsforening
Tilladelse gives af skolen leder
Tilladelse til at en elev opfylder en del af sin undervisningspligt i musikskole
eller i idrætsforeningen, gives af skolens leder på baggrund af en
anmodning fra elevens forældre.
Vurderingen foretages i samarbejde med lærerteamet omkring elevens
klasse. Hensynet til at eleven rent fagligt kan leve op til læringsmålene, vil
altid veje tungere end hensynet til deltagelse i andre aktiviteter.
Skolelederen skal vurdere:
Er et fagligt forsvarligt, at eleven i begrænset omfang ikke deltager i den
almindelige undervisning?
Og hvilke dele af skoledagen, fritagelsen er mest hensigtsmæssig?
Udtalelse
Der skal desuden foreligge udtalelser fra træner/Team Danmark i
forbindelse med sport eller underviser i musik, der bekræfter et særligt
talent.
Tilrettelæggelse
Skolen tilrettelægger ikke undervisningen/skemaet med hensyntagen til
enkelt elever.
Forældreansvar
Ved en fritagelse fra undervisning er det elevens og forældrenes ansvar at
holde sig orienteret om undervisningens indhold og eventuelle opgaver.

Fritagelsen omfang
Fritagelsen kan kun gives i begrænset omfang, typisk en enkelt time om
ugen til musikskoleundervisning og max. 2 timer om ugen til eliteidræt.
Tilladelsen kan gives for 1 skoleår af gangen, hvorefter der foretages en
fornyet vurdering.
Dette princip omfatter fritagelse over en periode – ikke fritagelse i
forbindelse med enkeltstående idræts- eller musikskolearrangementer, som
falder i skoletiden.
Tilladelsen kan gives fra 6. klassetrin og opefter.
Der gives ikke tilladelse til fritagelse før 6. klassetrin. Dette princip er
således gældende for elever fra 6. til 9. klassetrin.
Evaluering
Princippet evalueres en gang årligt af skolebestyrelsen.

