Lempelse af praksis for svært handicappede elever, der er
fritaget for idræt C
Stx:
Det følger af stx-bekendtgørelsens § 123, stk. 3, at elever, som rektor har fritaget for idræt C,
skal have et eller to fag til erstatning for idræt C, således at deres samlede uddannelsestid kommer op på 2470 timer, som efter det politiske forlig bag gymnasiereformen og stxbekendtgørelsens § 5 er mindstekravet til uddannelsestiden for den treårige tilrettelæggelse af
stx.
Der er dog mulighed for at gøre undtagelser for enkeltelever i de tilfælde, hvor helt særlige forhold gør sig gældende, jf. bekendtgørelsens § 131, stk. 3. Ministeriet har efter praksis været meget lempelig med at imødekomme ansøgninger om fritagelse for at nå op på kravet om 2470 timers uddannelsestid og har givet dispensation til elever i særligt vanskelige situationer. Eleverne
har fået dispensation til at nøjes med ét fag på C-niveau i stedet for de to fag på C-niveau à 75
timer, der typisk er nødvendige for at komme på de 150 timer, som idræt C har.
Denne praksis lempes nu yderligere, så elever, der lider af lægedokumenteret muskelsvind eller
anden tilsvarende, alvorlig sygdom, og som er fritaget for idræt C efter § 123, stk. 3, i medfør af
§ 131, stk. 3, lettere vil kunne få dispensation til slet ikke at skulle have nogen erstatningsfag
overhovedet for idræt C.
Dette gælder selvsagt også elever, for hvem skolerne tidligere har søgt om dispensation til, men
fået afslag på, at eleverne slet ikke skulle have nogen erstatningsfag, samt elever, for hvem skolerne på forhånd har undladt at søge på grund af den hidtidige praksis. I førstnævnte tilfælde vil
ministeriet rette henvendelse til skolerne for at afklare, om eleverne stadig er interesserede i en
dispensation til slet ikke at skulle have erstatningsfag; i sidstnævnte tilfælde er konkrete ansøgninger til ministeriet nødvendige for, at dispensation kan gives.
Elever, der er fritaget for idræt af anden grund end muskelsvind eller tilsvarende, alvorlig sygdom, vil ikke kunne forvente at få imødekommet ansøgninger om slet ikke at skulle have erstatningsfag, men bekendtgørelsen forventes ændret, således at rektor vil få beføjelse til at beslutte,
at disse elever kan nøjes med ét C-fag på 75 timer. Eleverne vil fortsat ikke skulle til prøve i flere
fag end deres kammerater, selv om erstatningsfaget måtte blive udtrukket til eksamen.
Det toårige hf
Også her gælder det, at kursister, der er helt fritaget for idræt C, skal have erstatningsfag i stedet
for, jf. hf-bekendtgørelsens § 66, stk. 3, således at de fritagne kursister når op på minimumsuddannelsestiden, som for det toårige hf er 1625 timer, jf. hf-bekendtgørelsens § 3, stk. 1.
Kursister, der er fritaget for idræt C på grund af lægedokumenteret muskelsvind eller tilsvarende,
alvorlig sygdom, vil på samme måde som stx-eleverne lettere end hidtil kunne få dispensation til
ikke at skulle have erstatningsfag, jf. hf-bekendtgørelsens § 76, stk. 3, som giver mulighed for at
fravige bekendtgørelsen, hvor helt særlige forhold gør sig gældende for en enkelt kursist.

