Procedure for fritagelse fra idræt ved Ikast-Brande Gymnasium
-

med udgangspunkt i Vejledning om fuldstændig eller delvis fritagelse fra idræt i stx-uddannelsen - juni 2018

Eksempler på
skadestype

Omfang

Lægelig
dokumentation

Administrativ
praksis

Delvis fritagelse
Forstuvede led,
fiberskader,
knoglebrud, mindre
hjernerystelse.
Skader/lidelser med
forventet
kort
helbredelsesforløb
(uger)
Ikke nødvendig

Forløb aftales med
idrætslærerne.

Fritagelse
Korsbåndsskader, komplicerede
knoglebrud, urinsyregigt

Fuldstændig fritagelse
Blindhed, gigt, paraplegi,
amputation,
muskelsvind.

Skader/lidelser med langvarigt/usikkert
helbredelsesforløb (måneder)

Handicap eller
permanente
funktionsnedsættelser
(år)

Eleven får udformet en læge/fritagelseserklæring. Denne bekostes af
eleven selv.
Af fritagelseserklæringen skal følgende
fremgå:
• Funktionsnedsættelsens/skadens
omfang
• Om eleven kan deltage delvist i
den praktiske del af faget - f.eks.
må gerne løbe, men ikke deltage
i kontaktsport.
• Skadens tidsperspektiv - dvs.
hvornår skønnes det, at eleven
igen uhindret kan deltage i
undervisningen.
Eleven afleverer fritagelseserklæringen
til kontoret.

Eleven får udformet en
læge/fritagelseserklæring
indeholdende en
beskrivelse af
funktionsnedsættelsen.

Vicerektor godkender fritagelsen, og
kontoret sender brev herom til eleven og
elevens idrætslærere.

Konsekvens

Karaktergivning

Eleven møder
omklædt op til
timerne og deltager i
det omfang det er
muligt - både praktisk
og teoretisk.
Elevens
deltagelsesgrad
aftales med de
relevante
idrætslærere.
Standspunktskarakter
gives, hvis eleven
efter skolens konkrete
vurdering har opfyldt
Fagets faglige mål
gennem deltagelse i
tilstrækkeligt omfang
i
undervisningen.

Eleven møder omklædt op til timerne
(hvis det er praktisk muligt).
Eleven deltager aktivt i fagets teoretiske
dimension og i den praktiske del - i det
omfang dette fremgår af lægens
anvisninger.

Standspunktskarakter gives, hvis eleven
efter skolens konkrete vurdering har
opfyldt fagets faglige mål gennem
deltagelse i tilstrækkeligt omfang i
undervisningen.

Eleven afleverer
fritagelseserklæringen til
kontoret.
Vicerektor godkender
fritagelsen, og
kontoret sender brev
herom til eleven og
elevens idrætslærere.
Eleven får i forbindelse
med fritagelse at vide, at
han/hun skal have et
erstatningsfag.
Faget vælges af skolen,
og skolen beslutter på
hvilket af uddannelsens
år erstatningsfaget skal
placeres.

Ingen, da eleven slet ikke
har faget.

Eksamen

Sker skaden tæt på
prøven, og er skaden
af en sådan art, at
eleven ikke vil kunne
deltage i den
praktiske del af
prøven – enten på
grund af risiko for
forværring af skaden
og/eller fordi skaden
forhindrer eleven i
at kunne leve op til de
faglige mål i faget – så
går eleven til
sygeprøve.

De elever, der ikke kan tildeles et
erstatningsfag, og som ikke kan deltage i
den praktiske del af undervisningen og
dermed heller ikke i den praktiske del af
en eventuel prøve (eller sygeprøve),
følger den praktiske del af
undervisningen uden at deltage fysisk.
Herved kan eleven tilegne sig viden om
den praktiske del af faget, det teoretiske
stof såvel som teori/praktik-koblingen,
der vil indgå i den mundtlige del af
prøven.
Eleven deltager ikke i den praktiske del
af prøven, men i en individuel mundtlig
prøve i hele den afsatte prøvetid (ca. 24
min.)

Ingen eksamen i idræt.

