Principper for i begrænset omfang at opfylde
undervisningspligten uden for skolen i en musikskole eller
idrætsforening (eliteidræt)
Distriktsskole Stenløse finder det vigtigt, at elever prioriterer deltagelse i skolens faglige og sociale
aktiviteter. Elever kan ifølge Folkeskoleloven opfylde en del af undervisningspligten gennem
deltagelse i eliteidræt eller musikskoleundervisning, som hermed kan medføre en vis grad af
fritagelse i skolen. Princippet omhandler dette.
Tilladelse til, at en elev opfylder en del af sin undervisningspligt andetsteds, gives af skolens
ledelse på baggrund af en anmodning fra elevens forældre. Forældrenes henvendelse bør
vedlægges dokumentation for den aktivitet, som eleven ønsker deltagelse i.
Hensynet til at eleven rent fagligt kan leve op til læringsmålene, vil altid veje tungere end hensynet
til deltagelse i andre aktiviteter. Herunder skal man være opmærksom på, at idræt er et
eksamensfag.
Skolens ledelse vurderer om det er fagligt forsvarligt, om det er muligt i forhold til planlægningen
af skoledagen, og i hvilke dele en fritagelse fra undervisning vil kunne finde sted.
Det tilstræbes, at skolen, eleven og forældrene evaluerer fritagelsen i fællesskab for eksempel en
gang årligt, eller når skole, elev eller forældre finder anledning til det.
Dette princip omfatter fritagelse over en periode – ikke fritagelse i forbindelse med for eksempel
enkeltstående idræts eller musikskolearrangementer, som falder i skoletiden.
Forældrenes ansvar
Forældrene søger det bedst mulige samarbejde med skolens personale om at sikre, at eleven kan
følge med i skolearbejdet.
Ved en fritagelse fra undervisning er det elevens og forældrenes ansvar at holde sig orienteret om
undervisningens indhold og eventuelle opgaver.
Links
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P7
EMU > Grundskole > Lærere og pædagogisk personale > Fri til undervisning i musik og eliteidræt:
http://www.emu.dk/modul/fri-til-undervisning-i-musik-og-eliteidr%C3%A6t
Se også mht. ekstraordinær frihed
-

EMU dokument omkring Håndtering af ekstraordinær frihed:
http://www.emu.dk/sites/default/files/haandtetering_af_ekstraordinaer_fravaer_0.pdf

-

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163974
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