Fritagelse fra undervisning til deltagelse i eliteidræt.

Lovgivning:
Folkeskolelovens § 33, stk.9: Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder
tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i
eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Fra: Bemærkninger til Folkeskoleloven:
• Det har ikke været hensigten med den længere skoledag at afholde eleverne fra
eliteidræt.
• Eleverne og deres forældre skal selv betale for aktiviteter i NSC.
• Fritagelse gives af skolelederen i det omfang, det er muligt i forhold til planlægningen
af den længere skoledag.
• Det er skolelederen, der vurderer, om der er fagligt forsvarligt, at en elev i begrænset
omfang ikke deltager i den almindelige undervisning.
• Der er alene tale om fritagelse i et begrænset omfang. Dermed menes et tidsmæssigt
begrænset omfang for den enkelte elev. Det vil typisk dreje sig om 2-4 lektioner om
ugen til eliteidrætsudøvelse i forbindelse med idrætsforening/NSC.
• Skolebestyrelsen skal fastsætte principper for adgangen til at opfylde
undervisningspligten ved deltagelse i eliteidrætsudøvelse i NSC.

Rammer for fritagelse i Næstved Kommune:
For at have en nogenlunde ens ramme for skolerne i Næstved foreslås det, at skolelederen i et
begrænset omfang (se ovenfor) kan give den enkelte elev fri til eliteidræt eller deltagelse i
NSC, hvis nedenstående kriterier er opfyldt:
• At skolebestyrelsen har opstillet principper for området
• At eleven ikke har faglige, sociale eller personlige udfordringer, der bekymrer i forhold
til, at eleven vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse
• At eleven træner mindst 10 timer ugentligt i klub/forening udover deltagelse i
kampe/konkurrencer/ stævner/træningslejre.
• At eleven er på mindst regionalt niveau (idræt) og går på sportscollege.
• Der kan udveksles data mellem Skole og NSC.
For at opnå fritagelse skal forældrene skriftligt ansøge skolelederen om antal lektioner, der
søges fritagelsen for og dokumentere omfanget af elevens deltagelse i træning/undervisning.
Ansøgningen skal godkendes skriftligt af skolelederen med angivelse af antal ugentlige
lektioner samt tidsperiode for fritagelsen.

Ansøgning om fritagelse fra undervisning jf. folkeskolelovens § 33, stk. 9
Skoleår 2022/2023
Elevens navn:________________________________________________________________
Klasse: ____________

Personnummer: _________________________________________

Der ønskes fritagelse til deltagelse i følgende sportsgren: _____________________________
Jeg søger om fritagelse i 2-4 lektioner ugentligt.
Jeg bruger ______ timer om ugen på træning på min aktivitet.
Jeg deltager i min aktivitet på følgende niveau (fx klubbens elitehold/regional hold/landshold):
___________________________________________________________________________
Aktiviteten foregår i denne forening/klub: Næstved Sports College/______________________
OBS:
• Forældre er ansvarlige for at deres barn holder sig opdateret på lektier og fagligt stof, der
er gennemgået i undervisningen.
Dato: __________________

_____________________________________________
Forældre underskrift

Ansøgningen afleveres til klasselærer eller sendes til udskolingslederen.
Først når lederens godkendelse foreligger, kan dispensationen træde i kraft.

Skolens behandling
Godkendelse:
Tilladelse givet for skoleåret __________ og er betinget af aktiv deltagelse i Næstved Sports
College.
Tilladelse gives for _______ antal lektioner ugentligt i perioden ______________
Afslag:
Der kan ikke gives fri til ovenstående aktivitet. Afslaget er begrundet i følgende:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dato: __________________

_____________________________________________
Leders underskrift

