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Formål: 
 
 

At badet efter idrætsundervisningen er en naturlig del af idrætsfaget. 
At alle elever lærer at omgås hinanden med gensidig respekt for hinandens forskelligheder. 
At alle elever har lyst og mulighed for at deltage i idrætsfaget. 
At forældre er klar over deres rolle og ansvar for børnenes idrætsdeltagelse. 
At forældre, elever og lærere kender retningslinjerne for idrætsundervisningen og det 
efterfølgende bad.  
 
Skolebestyrelsen læner sig op ad dansk skoleidræts principper. 
 

Ramme: 
 
 
 
 

Idræt er et prøvefag på lige fod med andre prøvefag efter 9. kl. 
For faget er ligeledes beskrevet mål og formål som for alle andre fag. 
 
Undervisningen i idræt forudsætter omklædning til idrætstøj og efterfølgende bad. 
Omklædning og bad er en naturlig del af idrætsundervisningen, ligesom en del af 
faget understøtter eleverne i deres tilegnelse af gode vaner for personlig hygiejne. 
Derudover er det værdifuldt, at vores børn og unge i skolen understøttes i at have et 
naturligt forhold til deres egen krop. 
 
Elever, der af religiøse, kulturelle eller andre årsager ikke deltager i badning sammen med 
andre, har mulighed for separat omklædning og bad. 
 
Fritagelse 
En elev kan af skolelederen, i en kortere periode, af helbredsmæssige grunde helt eller 
delvist fritages for undervisningen. 
 
Ved længere tids fravær vil skolen normalt kræve en lægeattest. 
 
Fritagelse fra idræt betyder ikke fravær fra undervisningen. 
Dvs. at eleven er med i den teoretiske del af undervisningen og vil indgå som hjælper i 
forskellige situationer. Samtidig er tilstedeværelsen en vigtig del af fællesskabet for både 
eleven og klassen. 
 
Idrætstøj 
Ude: 
Udetøj og udesko benyttes fra skoleårets begyndelse til efterårsferien og igen fra  
påskeferien og skoleåret ud. 
Inde: 
Indetøj og indesko benyttes fra efterårsferien og frem til påske. 
Afvigelser fra dette kan forekomme og vil fremgå af kvartalsplanerne eller på Aula. 
 
Glemt Idrætstøj 
Elever i  7., 8. og 9. klasse kan efter lærerens vurdering blive bedt om at hente 
idrætstøj hjemme 

Lovgivning: 
 
 
 
 

Vejledning for faget idræt 
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