Eksempler på brug af holddannelsesregler
Blandede årgange
Skolen har 3 spor på såvel 6. og 7. årgang.
De to 7. klasser modtager idrætsundervisning sammen.
Den tredje 7. klasse modtager idrætsundervisning sammen med den ene 6. klasse.
De tre 7. klasser kan frit danne deres eget hold.
De tre 6. klasser kan frit danne deres eget hold.
6. / 7. klassen, der modtager fælles idrætsundervisning, kan supplere med elever fra en af
de andre 6. eller 7. klasser.
Skoler med to spor på såvel 6. og 7. årgang
De to 7. klasser modtager idrætsundervisning sammen, det samme gør de to 6. klasser.
De to 7. klasser kan supplere holdet med elever fra en af 6. klasserne, selvom de ikke har
idræt sammen.
Skoler med mere end tre spor
Skolen har 4 spor på 8. årgang - 8. a, b, c, d.
Alle fire klasser modtager fælles idrætsundervisning.
Årgangen kan frit kombinere holdene fra de fire klasser.
Dog må der max. kombineres fra tre af klasserne.
Skoler med kun et spor
Skolen har en 6. klasse og en 7. klasse, der ikke har idræt sammen.
Begge årgange kan frit danne hold på tværs af de to klassetrin
Satellitskoler
Skole X har 2 mindre satellitskoler på 8. klassetrin. Her har man valgt at lade eleverne have
idræt sammen i det lokale idrætscenter hver onsdag. Skolen kan derfor danne hold fra 3
forskellige 8. klasser, som kommer fra hver sin matrikel, så længe de er fra den samme
skole.
Skole Y er i samme situation, men har ikke valgt at have fælles idræt. Skolen kan derfor
ikke danne hold på tværs af matriklerne.
Idrætslinjer
Skole V har en særlig idrætsprofil og har derfor indlagt flere idrætstimer på skemaet.
Skolen kan deltage på lige vilkår som alle de andre.
Skole N har også en idrætsprofil med ekstra timer med fokus på en sportsgren eks.
håndbold. Skolen kan ikke deltage til DM i håndbold, men kan deltage i Dansk
Skoleidræts øvrige DM discipliner og eksempelvis Skoleligaen i Håndbold og ISF-CUP i
Skolehåndbold.
I tvivlstilfælde kontakt ALTID din kreds.

