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På Kærbyskolen vil vi gerne fremme elevernes mulighed for at blive så dygtige de kan – både når 

det handler om læring i skolen og i forhold til deres fritidsaktiviteter. Derfor er skolen i 

udgangspunktet positiv over for de muligheder, som Folkeskoleloven giver for, at en elev i 

begrænset omfang kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal 

eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening (jf. § 33 stk. 9). 

Nedenstående princip gælder elever, der dyrker idræt på eliteniveau, som kræver så meget træning, 

at det er vanskeligt at nå i løbet af skoledagen og elever der går i Kulturskolens tilbud eller andre 

relevante musik-/kulturskoler og begynder undervisningen så tidligt, at den falder sammen med den 

længere skoledag. 

Dette princip omfatter fritagelse over en periode – ikke fritagelse i forbindelse med enkeltstående 

idræts- eller kulturskolearrangementer, som falder i skoletiden. 

 

Kærbyskolens ansvar 

 Tilladelse til at en elev opfylder en del af sin undervisningspligt i musikskole eller i 

idrætsforeningen, gives af skolens leder på baggrund af en anmodning fra elevens forældre. 

 Det er skolens leder, der i samarbejde med teamet omkring eleven tager en vurdering af, om det 

er fagligt forsvarligt at fritage eleven. Hensynet til at eleven rent fagligt kan leve op til 

læringsmålene, vil altid veje tungere end hensynet til deltagelse i fritidsaktiviteter. 

 Fritagelsen kan kun gives i begrænset omfang, typisk 1-2 timer om ugen. Tilladelsen kan gives 

for 1 skoleår af gangen, hvorefter der foretages en fornyet vurdering. 

 Fritagelse gives først og fremmest i den understøttende undervisning og i lektiehjælp og faglig 

fordybelse. 

 

Forældrenes ansvar 

 En anmodning fra forældre om fritagelse af en elev til eliteidrætsudøvelse skal være vedlagt en 

indstilling fra en idrætsforening indeholdende en motivering af, at der er tale om eliteniveau, 

tidsforbrug samt konkurrenceniveau. 

 Eleven og hans/hendes forældre er ansvarlige for at følge op på den undervisning, der fritages 

for. 
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