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Princip: Opfyldelse af undervisningspligten uden for skolen ved 

udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i musikskole (Fritagelse for 

undervisningspligt)  

 

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.  

Folkeskoleloven 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.”  

Mål:  
Muligheden for at fritage elever efter anmodning fra forældrene, skal som hovedregel gælde for elever der 

udøver: 

• Idræt på eliteniveau, som kræver så meget træning, at det er vanskeligt at nå, set i lyset af en 

længere skoledag.  

• Elever der går på den kommunalt støttede musikskole eller deltager i anden musikundervisning på 

højt niveau og typisk begynder deres musikundervisning så tidligt, at den falder sammen med 

skoledagen.  

 

Det betyder: 
 

Skolens ansvar  

• Skolen 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.  

 

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

ikke får faglige eller sociale konsekvenser. Det vægtes derfor, at fritagelsen fra den almindelige 

undervisning sker på tidspunkter i løbet af skoledagen, hvor det mest hensigtsmæssigt finder sted 

fx i tiden til valgfag eller understøttende undervisning.  
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• Skolen sørger for, at der indgås en aftale mellem forældre og relevant personale, som støtter 

elevens mulighed for at følge med i skolearbejdet.  

• Skoleledelsen kan bede forbund/klub/forening om udtalelse og dokumentation.  

• 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 og musikskole skal vedlægges dokumentation 

for elevens engagement i en idrætsforening/musikskole.  

 

Tilsyn 

Skolebestyrelsen fører tilsyn med princippet ved orientering og evaluering fra skoleleder.  
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