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Princip for opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af 
eliteidræt eller deltagelse i musikskole 

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 

 Skolen giver som udgangspunkt tilladelse til alle elever der: 

o Går på en kommunalt eller statsligt støttet musikskole,  

o træner idræt målrettet mod og med potentiale til at deltage i sit specialforbunds bedste 

række inden for sin aldersgruppe på regionalt eller højere niveau. 

 Skolen tilstræber at støtte eleverne, så fritagelsen fra den almindelige undervisning så vidt 

muligt ikke får faglige eller sociale konsekvenser. 

 Skolen sørger for, at der indgås en aftale mellem forældre og relevant personale, som støtter 

elevens mulighed for at følge med i skolearbejdet. 

 Skolen, eleven og forældrene evaluerer fritagelsen i fællesskab mindst en gang årligt, eller når 

skole, elev eller forældre finder anledning til det. 

Forældrenes ansvar 

 Forældrene søger det bedst mulige samarbejde med skolens personale om at sikre, at eleven 

kan følge med i skolearbejdet. 

 Forældrenes henvendelse om fritagelse til eliteidræt bør vedlægges dokumentation for 

elevens sportslige engagement i en idrætsforening. 
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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 § 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 undervisning i en kommunal eller statsligt støttet 

musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.” Og i § 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen 

fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om […] 2) adgangen til at opfylde 

undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved 

eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9.” 
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