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Lægelig dokumentation Skåne-erklæring Fritagelseserklæring for deltagelse i idræt  

Lægeerklæringerne sondrer typisk ikke mel-
lem praktisk og teoretisk deltagelse, men fri-
tager blot eleverne for idræt i en given perio-
de. 

Fuldstændig fritagelse forud for eller 
ved uddannelsens start. Fritagel-
sen dækker hele uddannelsens 
forløb. 
Elever, der efter at have nået at 
deltage i idræt, kommer så alvor-
ligt til skade, at de fritages fuld-
stændigt for idræt i den resterende 
del af uddannelsen, skal ikke have 
et erstatningsfag, medmindre de 
kun har nået at have et meget 
begrænset antal idrætstimer. 

Omfang Efter lægens anbefaling (man kan f.eks. godt 
bevæge sig til musik eller styrketræne med en 
forstuvet finger) i en veldefineret periode.  

Efter lægens anvisning i et antal 
uger/måneder 

Alle 3 respektive 1 år (stx/hf) 

Konsekvens Eleven møder omklædt hver gang og deltager 
helt eller delvist i et nærmere aftalt omfang af 
den praktiske del af undervisningen 

Rektorerne må selv konkret vurdere, om og i 
givet fald i hvor høj grad eleven skal være til 
stede i timerne for at opfylde læreplanens 
teoretiske mål.   

Eleven får i forbindelse med frita-
gelsen at vide, at han/hun skal 
have et erstatningsfag. Skolen kan 
selv beslutte, på hvilket af uddan-
nelsens år erstatningsfaget skal 
placeres. 

Eksempel på fritagelsesår-
sag 

En forstuvet tommelfinger, hypermobilitet 
eller kronisk astma. 

Et brækket ben eller en korsbåndsskade. Kørestolsbruger pga. muskel-
svind.  
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Dispensation fra erstat-
ningsfaget ved idræt C 

Nej Nej Særligt handicappede elever, der 
er så belastede af deres handicap, 
at gennemførelsen af deres gym-
nasiale uddannelse også uden 
erstatningsfaget er meget bela-
stende for dem, kan efter ansøg-
ning til UVM fritages for erstat-
ningsfaget. 

Karaktergivning Afsluttende standpunktskarakter gives, såfremt 
eleven efter skolens konkrete vurdering har 
opfyldt fagets mål gennem deltagelse i til-
strækkeligt omfang i undervisningen.  
Kan eleven ikke gives karakter, gives en streg 
+ en bemærkning om fritagelse med lægelig 
dokumentation på karakterbladet. 
For så vidt angår øvrige standpunktskarakterer, 
beslutter skolerne selv, hvordan og om en 
manglende karakter skal fremgå af karakter-
bladet. 

Afsluttende standpunktskarakter gives, såfremt 
eleven efter skolens konkrete vurdering har 
opfyldt fagets mål gennem deltagelse i til-
strækkeligt omfang i undervisningen.  
Kan eleven ikke gives karakter, gives en streg 
+ en bemærkning om fritagelse med lægelig 
dokumentation på karakterbladet. 
For så vidt angår øvrige standpunktskarakterer, 
beslutter skolerne selv, hvordan og om en 
manglende karakter skal fremgå af karakter-
bladet. 

Ingen, da eleven slet ikke har fa-
get.  
(= en streg + en bemærkning om 
eventuelt erstatningsfag på eksa-
mensbevis) 

God administrativ praksis Skolen modtager den lægelige dokumentation 
og informerer de involverede idrætslærere, 
om skåneerklæringen, hvad den omfatter 
f.eks. maximale belastninger af knæled, samt 
varigheden heraf. 

Skolen modtager den lægelige dokumentation 
og informerer de involverede idrætslærere om 
fritagelsen for elevens deltagelse i idræt, samt 
varigheden heraf (fra/til dato). 
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