
   

Principper for elevers adgang til opfyldelse af undervisningspligten 

ved at udøve eliteidræt eller musikskoleaktiviteter  
 

1. Indledning/Hensigt   

 

Princippet angiver bestyrelsens holdning til opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af 

eliteidræt i idrætsforening eller ved at deltage i statslige eller kommunal musikskole aktiviteter.  

 

Bestyrelsen ønsker at give mulighed for at understøtte den enkelte elevs muligheder for at kunne 

varetage en elitær dyrkelse af enten idrætsmæssig eller musisk interesse.  

 

Princippet er en balance mellem den enkeltes elevs behov, eliteniveau og hensynet til det fravær 

som ønsket koster.  

 

2.  Formål:  

 

Princippets formål er at sikre at elevers adgang til opfyldelse af undervisningspligten ved at udøve 

eliteidræt eller musikskoleaktiviteter tilrettelægges og gennemføres efter princippet og jf. 

folkeskolelovens § 33 og § 33 stk. 9.  

 

3. Kriterier for elevers adgang til opfyldelse af undervisningspligten ved at udøve eliteidræt 

eller musikskoleaktiviteter:  

 

På baggrund af en konkret henvendelse om opfyldelse af undervisningspligten for en elev ved 

deltagelse i eliteidræt eller musikskoleaktiviteter, foretager skolen en konkret vurdering af 

mulighederne. 

Vurderingen er en helhedsvurdering.  

I vurderingen indgår følgende elementer:  

• At elevernes træning eller musikskoleaktiviteter er vanskelige at nå, set i lyset af skoledagens 

længde. 

• At omfanget af frihed tilrettelægges med hensyntagen til det konkrete skema, så det belaster 

skolegangen minimalt. 

• At muligheden gives i et begrænset omfang og i en begrænset periode.  

• At der i den konkrete vurdering tages hensyn til, om det er faglige og sociale ansvarligt, at 

eleven ikke deltager i den almindelige undervisning. 

 

3.1 Skolens ansvar: 

Når en anmodning er imødekommet, så skal skolen samarbejde med eleven om hensynet til eleven. 

Dette være sig i forhold til tilrettelæggelse af opgavebesvarelser, prioritering af tid mv. 

Skolen har en forståelse for den særlige prioritering der ligger i friheden. 

 

 

3.2 Forældrenes ansvar: 

Forældrene er ansvarlig for ønsket om deltagelsen i idræts- eller musikaktiviteten. 

Forældrene har et særligt ansvar for opbakning til den resterende skoletid, samt understøtte 

skolearbejde og den plan der er tilrettelagt mellem eleven og skolen. 



   

 

 

 

3.3 Elevernes ansvar: 

At tage ansvar i forhold til at få de aftalte strukturer og rammer til at fungere, således at idræts- eller 

musikaktiviteten og skolegangen går hånd i hånd. 

At eleven stadigt prioriterer at deltage i skolens sociale liv. 

 

4. Skolebestyrelsens tilsyn med princippets udmøntning: 

Bestyrelsen orienteres årligt om brugen af princippet, både i forhold til antal elever der er omfattet 

og den tidsmæssige ramme. 

I fald princippet giver anledning til uenighed skole og forældre imellem orienteres skolebestyrelsen.  

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 17. juni 2019.  

  

Princippet revideres næste gang i juni 2021. 

 


