Fraværsregler for idræt:
1. Fuldstændig fritagelse. Hvis en elev fritages fuldstændigt fra idræt på baggrund af et handicap, skal
eleven have et andet fag på C-niveau. Hvis fritagelsen finder sted forud for eller ved uddannelsens
start, gælder den hele uddannelsens forløb.
Elever, der efter at have nået at deltage i idræt, kommer så alvorligt til skade, at de fritages
fuldstændigt fra idræt i den resterende del af uddannelsen, skal ikke have et erstatningsfag. Endelig
afgørelse træffes af rektor.
I særlige tilfælde, hvor der er tale om et gennemgribende handicap, kan Undervisningsministeriet
dispensere for kravet om erstatningsfag.
2. Elever med varige funktionsnedsættelser kan af rektor fritages for dele af den praktiske
undervisning. Rektors vurdering af omfanget af fritagelsen sker på baggrund af et brev fra elevens
praktiserende læge eller en lægeerklæring. Eleven indgår efter lægens anbefalinger en aftale med
idrætslærerne om aktivitetsniveauet i den praktiske del af idrætsundervisningen, og eleven
deltager i den teoretiske del af undervisningen.
Elever, der fritages fra idræt i en afgrænset periode, skal have godkendelse af rektor. Fritagelsen
sker på baggrund af en lægeerklæring, der beskriver årsagen til og omfanget af hindringen for
deltagelse i den praktiske del af undervisningen. Lægen anviser et antal uger eller måneder, hvor
eleven fritages. Idrætslærerne informeres om varigheden af fritagelsen. Rektor vurderer om og i
givet fald i hvor høj grad eleven skal være til stede i timerne for at opfylde lærerplanens teoretiske
mål. Eleven føres ikke fraværende i den praktiske del.
3. Elever, der fritages delvist i idræt, skal have godkendelse af rektor. Den delvise fritagelse sker på
baggrund af en skåneerklæring fra elevens læge, der beskriver årsagen til og omfanget af deltagelse
i den praktiske del af undervisningen. Eleven møder omklædt hver gang og deltager efter lægens
anbefaling og idrætslæreren anvisning i den praktiske del og eleven deltager i den teoretiske del af
undervisningen.
4. Elever, der ikke deltager i idræt f.eks. på grund af manglende tøj, noteres fraværende. Læreren kan
dog afgøre, om det giver mening, at eleven deltager aktivt, enten fordi det er teoriundervisning, eller
fordi eleven har en funktion i den fysiske aktivitet.

Afsluttende standpunktskarakter gives, såfremt eleven efter skolens konkrete vurdering har opfyldt fagets
mål gennem deltagelse i tilstrækkeligt omfang i undervisningen. Kan eleven ikke gives en karakter, gives en
streg samt en bemærkning om fritagelse med lægelig dokumentation på karakterbladet.
For så vidt angår øvrige standpunktskarakterer, beslutter rektor i samråd med idrætslærerne,
om en manglende karakter skal fremgå af karakterbladet.

Udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets vejledning, ”Fritagelse for idræt – en vejledning”,
Gymnasieafdelingen, 29. februar 2008.
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