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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Dansk Skoleidræt ser overordnet positivt på den reviderede bekendtgørelse om folkeskolens prøver, og
retter naturligvis vores opmærksomhed på bekendtgørelse §33.

Bestemmelsen som er tilføjet, har - de seneste år - været en omdiskuteret sag og har i Dansk Skoleidræt
selvfølgelig også været et emne, som har optaget os. At der skulle foretages tiltag, i forsøget på at forbedre
vilkårene for elever med funktionsnedsættelse, har været ventet. Vi hilser tiltaget velkomment i Dansk
Skoleidræt.
Når det er sagt, så er vi opmærksomme på og appellerer til at Undervisningsministeriet i diverse materialer
og vejledninger formulerer klare retningslinjer for elevernes deltagelse i den daglige idrætsundervisning.
Denne appel bunder i bekymringen for at fritagelsen fra den praktiske del af prøven kan have den utilsigtede
effekt og resultere i at eleverne fritages fra den daglige idrætsundervisning. Det bør tydeligt understreges,
at det er fritagelse for dele af prøven - ikke for idrætsundervisningen generelt.

Med ændringen af idrætsprøven for elever med funktionsnedsættelse bliver §30 stk. 2 derfor i endnu højere
grad central (fortsat) at kommunikere; ”Prøverne skal tilrettelægges på samme vilkår, som har været
gældende for elevens forudgående undervisning, så prøven afspejler elevens måde at arbejde på”.
Denne bestemmelse skal fortsat være den tilsigtede undervisningsmetode i idrætslærernes arbejde med
målgruppen.

I forbindelse med den nye bestemmelse og vurderingen af eleverne i en prøvesituation opstår spørgsmålet
om, hvordan de to områder hhv.; sammensætning af praksisprogram og idrætsfaglig viden, skal vægtes i
forhold til hinanden?
Ydermere giver tiltaget også anledning til spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan den nye bestemmelse
berører de almene standpunktskarakterer i idrætsfaget.
Disse retningslinjer bør fremgå tydeligt af ministeriet vejledninger mm i bestræbelsen på at undgå
uoverensstemmelser og tvivlsspørgsmål hos såvel idrætslærere som elever og forældre (mfl.).

Afrundingsvis bør Undervisningsministeriet måske nok være opmærksom på afgrænsningen af målgruppen
for den nye bestemmelse. I bestræbelsen på at eliminere uklarheder i forbindelse med at identificere hvilke
elever som kan omfattes - vil vi rette opmærksomheden på §29. Under overskriften ”særlige prøvevilkår”
bliver gruppen af elever med psykiske funktionsnedsættelser nævnt her.
Denne gruppe er for nuværende ikke nævnt i §33. Spørgsmålet er om ovenstående elevgruppe bør eller kan
være omfattet af den nye bestemmelse om fritagelse fra at blive bedømt på de kropslige færdigheder i
prøven?!

Vi håber, at Undervisningsministeriet finder høringssvaret anvendeligt, og vi stiller os til rådighed for
yderligere bidrag i fremtiden.
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