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Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening (FSL)  
 
 
 
Vedr. 
 
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Mulighederne for an-
det udtræk af prøvefag og etablering af fælles ledelse i forbindelse med 
skolesammenlægning m.v.) 
 
Frie Skolers Lærerforening takker for muligheden for at kommentere på 
ovennævnte forslag. 
 

Frie Skolers Lærerforening finder det positivt, at det med lovforslaget 

afklares, at elever, som er ude af stand til at deltage i idrætsundervisnin-

gen, og elever, som er fritaget for kristendomskundskab og tysk/fransk, 

kan få udtrukket et andet prøvefag 

Med lovforslaget præciseres det, at elever, som ikke har deltaget i under-

visningen i et fag, der efterfølgende udtrækkes til folkeskolens afgangsek-

samen, kan få udtrukket et alternativt fag. Dette giver naturligvis god me-

ning, da det jo er indlysende, at man ikke kan eksamineres i et fag, som man 

ikke har modtaget undervisning i. Samtidig sikrer det de pågældende ele-

ver muligheden for at gennemføre folkeskolens afgangseksamen og opret-

holde deres retskrav på optagelse på en ungdomsuddannelse, uanset om de 

er så ”uheldige”, at deres klasse udtrækkes til eksamen i et fag, som de ikke 

har deltaget i. Frie Skolers Lærerforening bakker derfor op om denne del af 

lovforslaget og det fornuftige princip, det hviler på. 

 

Frie Skolers Lærerforening stiller sig undrende i forhold til den klare 

skelnen mellem muligheden for fritagelse for undervisning i kristen-

domskundskab og tysk/fransk og den manglende mulighed for fritagelse 

i faget idræt 

I Lovforslaget og bemærkningerne gøres det fra ministeriets side meget 

klart, at skolerne er forpligtet til at stille en undervisning til rådighed i faget 

idræt, som kan komme alle elever til gode. Undervisningsdifferentiering og 



2 

 

særlige foranstaltninger i forhold til elever med funktionsnedsættelser er et 

krav. Dette er fint, men da man med forslaget anerkender, at der er en lille 

gruppe, som pga. alvorlig sygdom eller funktionsnedsættelser, og på trods 

af skolens anstrengelser, ikke vil kunne deltage, så er det yderst uheldigt, at 

disse elever ikke kan fritages. I sammenligning kan en elev fritages fra un-

dervisning i tysk/fransk, hvis det er ”til elevens bedste”. Vi finder det ufor-

ståeligt, at man ikke ved denne lejlighed fjerner denne urimelige forskels-

behandling. Man overlader elever, som helt åbenlyst ikke har mulighed for 

at deltage i undervisningen, til at sygemelde sig i stedet for at fritage dem 

for idrætsundervisningen, hvilket klart ville være til ”elevens bedste”.  

 

 

 

Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed med yderligere kommen-

tarer eller for evt. spørgsmål. 
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