Princip for eliteidræt og musik
Juli 2019

Princip for elevernes adgang til at opfylde almen undervisningen ved deltagelse i den kommunale
musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i forenings- eller privatregi.

Formål:
Dette princip skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns
faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling – også, når barnet fritages fra skole i et givent
omfang grundet eliteidræt eller kommunalt støttet undervisning.

Mål:
Mulighed for fritagelse af elever efter anmodning fra forældrene skal som hovedregel gælde for:
•

Elever, der udøver idræt på eliteniveau, som kræver så meget træning, at det er vanskeligt at nå
i den almene skoledag.

•

Elever, der går på den kommunalt støttede musikskole og typisk begynder deres
musikundervisning så tidligt, at den falder sammen med lange skoledage.

Skolens ansvar:
•

Det er skoleledelsen, der definerer, hvad der anses som et begrænset omfang, hvad angår
fritagelse.

•

I skoleledelsens vurdering af en konkret elevs fritagelse indgår, om det er fagligt og socialt
ansvarligt, at eleven i begrænset omfang ikke deltager i den almindelige undervisning set i
forhold til læringsmål m.v.

•

I skoleledelsens vurdering af en konkret elevs fritagelse til eliteidræt indgår endvidere elevens
sportslige niveau.

•

En eventuel fritagelse for undervisning gives altid i et tidsmæssigt begrænset omfang, som
alene vurderes af skoleledelsen.

Forældrenes ansvar:
Forældrene sørger for at efterleve de konkrete aftaler mellem skole, barn og forældre om, hvordan
de kan støtte deres barn i at nå de faglige, personlige og sociale mål, der fastsættes gennem
perioden for dispensation for deltagelse i almen undervisningen.
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De næste skridt:
1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere
2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen
3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet

De formelle rammer:
Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af
kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 2, stk. 3, at ”Elever og
forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.
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