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Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen, herunder mulighederne 

for andet udtræk af prøvefag 

 

I Dansk Skoleidræt anerkender vi problemstillingen vedr. den lille gruppe af elever, der har så 

væsentlige funktionsnedsættelser eller sygdom, at de helt åbenlyst ikke kan deltage i 

idrætsundervisningen. 

 

I forsøget på at imødekomme denne elevgruppes udfordringer bakkede vi, i et høringssvar i sep. 

2019, op om initiativet til, at elever med funktionsnedsættelser kunne fritages fra den praktiske del 

af prøven i idræt. Vi anerkender dog for nuværende de reaktioner, som tiltaget har medført og de 

perspektiver som handicaporganisationer i den forbindelse har fremført. 

 

Vi vil dog understrege skolernes (ledelsens) forpligtigelse i det aktuelle lovudkast og fremhæve 

skolernes ansvar i forhold til at leve op til undervisningspligten i faget. Vi ønsker derfor at betone 

det fjerde kriterie i høringsmaterialet (side 7) som et centralt element i lovudkastet. Der skal sættes 

fokus på, at skolerne skal foretage nødvendige tiltag i bestræbelsen på at inkludere alle elever 

med funktionsnedsættelse og gennemføre inkluderende idrætsundervisning, således at langt de 

fleste elever med funktionsnedsættelse stadig tilbydes relevant idrætsundervisning. 

 

I Dansk Skoleidræt er vi af den overbevisning at deltagelse i idrætsundervisningen - uanset om 

man står for at skal til prøve i idræt eller lige er begyndt i skolen - har fysiske, sociale, kognitive og 

dannelsesmæssige kvaliteter, som er særdeles vigtige for alle elevers udvikling. Målet er, at der til 

hver lektion i idræt bliver gennemført inkluderende idrætsundervisning, hvor alle uanset 

forudsætninger kan deltage. At gå til prøve i idræt er ikke et mål i sig selv, men skal afspejle og 

være et resultat af den daglige idrætsundervisning, som eleven har modtaget gennem hele sit 

skoleforløb, og derfor mener vi, at langt hovedparten af elever med funktionsnedsættelse kan og 

bør deltage i idræt. 

I den sammenhæng understreger vi, at det fortsat bør være en mulighed for en del elever at gå til 

prøve i idræt på lempeligere vilkår. 

Vi håber, at Undervisningsministeriet finder høringssvaret anvendeligt, og vi stiller os til rådighed 

for yderligere bidrag i fremtiden. 

 

På vegne af Dansk Skoleidræt 

Preben Hansen, 
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