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Formål 

 Opfyldelse af en del af undervisningspligten ved en musikskole eller ved 

eliteidrætsudøvelse skal tilgodese elever, der går på musikskole, og elever med særlige 
idrætstalenter, så de kan dygtiggøre sig og udfolde talent inden for disse områder. 

Skolens ansvar 

 Skolelederen giver som udgangspunkt tilladelse til alle elever, der går på en kommunalt 

eller statsligt støttet musikskole eller træner idræt målrettet mod og med potentiale til 

at deltage i sit specialforbunds bedste række inden for sin aldersgruppe på regionalt 

eller højere niveau såfremt undervisningen/træningen ligger i den understøttende 

undervisning eller i valgfagstimer1  

 Skolen, eleven og forældrene evaluerer fritagelsen i fællesskab ved skole-

/hjemsamtalerne eller når skole, elev eller forældre finder anledning til det.  

Forældrenes ansvar 

 Forældrene sikrer, at eleven får indhentet evt. mistet undervisning, informationer mv.  

 Forældrenes henvendelse om fritagelse til eliteidræt vedlægges dokumentation for 
elevens sportslige engagement i en idrætsforening. 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 18. januar 2017 

                                            
1 Skolelederen kan 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),  

Med "begrænset omfang" menes tidsmæssigt begrænset for den enkelte elev, og det er op til skolelederen i hvert enkelt tilfælde 

at vurdere, hvad der er fagligt forsvarligt i forhold til den pågældende elev. 

Kravet om et vist niveau alene gælder idrætsudøvelsen. I forhold til fritagelse til undervisning på en musikskole er kravet alene, 

at det skal være en kommunal eller statsligt støttet musikskole. 

Eliteidrætstræning er deltagelse i idrætsaktiviteter på eliteniveau i en idrætsforening i skoletiden. Skolens leder kan i henhold til 

folkeskolelovens § 33, stk. 9 efter anmodning fra forældrene tillade, at en elev på 7.-9. klassetrin delvis opfylder sin 

undervisningspligt ved at deltage i idrætsaktiviteter på eliteniveau i en idrætsforening. Det betyder, at eleven kan dyrke idræt i en 

idrætsforening i skoletiden. Det er skolelederen der afgør, om der kan gives tilladelse til dette, lige som det også er skolelederen 

der definerer, hvad der skal forstås ved idræt på eliteniveau. 

 

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Den-aabne-skole  

Princip for Opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af 

eliteidræt eller deltagelse i musikskole 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P59
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P59
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Den-aabne-skole

