
Princip for prioritering vedr.  undervisningspligten ved udøvelse af 
eliteidræt eller deltagelse i musikskole 

I forlængelse af vores visioner og værdier på Avedøre Skole anser vi alle børn for 

unikke. Derfor er det også vores hensigt at fremme alle børns muligheder for at 

blive ligeså dygtige, som de kan. Dette gør sig også gældende, hvis et barn har et – 

eller dyrker et særligt talent i form af elitesportsudøvelse eller har særlige musiske 

kompetencer.  

Skolebestyrelsen bakker principielt op omkring skolelederens vurdering af om en 

elev kan få opfyldt en del af undervisningspligten enten ved at lave 

eliteidrætsudøvelse eller ved at gå på særlige musikskoler.  

 

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 

 Avedøre skole giver som udgangspunkt tilladelse til at elever, der går på en 
kommunalt eller statsligt støttet musikskole eller træner eliteidræt – kan få 
særlige tilrettelagte skemaer besluttet af skolelederen og eller fritages fra 
dele alm. undervisning.  

 Avedøre skole tilstræber at støtte eleverne, så fritagelsen fra den almindelige 
undervisning så vidt muligt ikke får faglige eller sociale konsekvenser. Ex. kan 
deadline for afleveringer rykkes og så fremdeles. 

 Avedøre skole sørger for, at der indgås en aftale mellem forældre og relevant 
personale, som støtter elevens mulighed for at følge med i skolearbejdet.  

 Avedøre skole, 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. 

 Forældrene og eleven har et skærpet ansvar for at følge med i den fagfaglige 
progression og holde sig orienteret og følge op på lektier etc.  

 Forældrenes henvendelse om fritagelse til eliteidræt bør vedlægges 
dokumentation for elevens sportslige engagement i en idrætsforening. 

 

Opfølgning 

Løbende beretning til skolebestyrelsen omkring praksis og effektivisering. 

 

Revideres 

Tages op til evaluering og evt. revidering hvert 2. år altså næste gang januar 
2025.   

 

Godkendt den 15.12.22 af en enig Skolebestyrelse. 

 


