Princip for opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af eliteidræt eller
deltagelse i musikskole
Livet er andet end skolegang – og derfor er der på skolerne Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup også
mulighed for at blive fritaget for undervisning i begrænset omgang, hvis en elev skal passe sin elitesport
eller musikskole.
Vores skole består af 3 almene skolematrikler samt Undløse Skole-Behandlingshjem
Undløse skole med skoletilbud fra 0.-6. klasse samt specialtilbud
Knabstrup skole med skoletilbud fra 0.-6. klasse
Nr. Jernløse skole med skoletilbud fra 0. – 9. klasse samt specialtilbud vedr. skolevægring
Undløse skole og behandlingshjem har egne regler, politikker, retningslinjer og principper
Hvis forældrene ønsker det, kan skolelederen give tilladelse til, "at en elev i begrænset omfang opfylder sin
undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved
eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening". (folkeskoleloven, § 33, stk. 9).
Muligheden for at fritage elever efter anmodning fra forældrene jf. ovenstående gælder for:
• Elever der udøver idræt på eliteniveau, som kræver så meget træning, at det er vanskeligt
at nå, set i lyset af en længere skoledag.
• Elever der går på den kommunalt støttede musikskole eller deltager i anden musikundervisning på
højt niveau, og typisk begynder deres musikundervisning så tidligt, at den falder sammen med den
længere skoledag.
Elever kan efter anmodning fra forældre i begrænset omfang fritages fra undervisningen. Tilrettelæggelsen
af fritagelsen vil ske i et samarbejde mellem forældre, klasselærer og skolelederen.
Formålet med princippet er at give elever mulighed for at udfolde særligt talent indenfor idræt eller musik.
Omfang af fritagelsen
Fritagelse fra den almindelige undervisning skal som udgangspunkt ske på tidspunkter i løbet af skoledagen,
hvor den griber mindst muligt ind i undervisningstiden.
• Skolens undervisning på en årgang tilpasses ikke enkelte elevers idræts- eller musikskole
aktiviteter.
• Fritagelse gives som udgangspunkt i et tidsbegrænset omfang.
• Fritagelsen evalueres løbende.
Krav til forældre og elev
Det er forældrenes ansvar at sørge for, at elevens faglige niveau opretholdes.
Skolelederen
Det er skoleledelsen, der definerer, hvad der anses som et tidsbegrænset omfang, hvad fritagelse angår.
I skoleledelsens vurdering af en konkret elevs fritagelse indgår, om det er fagligt og socialt forsvarligt, at
eleven i begrænset omfang ikke deltager i den almindelige undervisning.

I skoleledelsens vurdering af en konkret elevs fritagelse til eliteidræt/musik indgår desuden elevens
sportslige/musiske niveau.
Anmodning om fritagelse, sker på baggrund af motiveret ansøgning.
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