
 

Princip for badning i forbindelse med idræt 
  

Formål 
 

▪ at alle er bekendt med skolens regler omkring idræt og badning 

▪ at alle elever har lyst til og mulighed for at deltage i idrætsfaget 

▪ at alle elever tager aktivt del i både den fysiske del af undervisningen og det 

efterfølgende bad 

▪ at alle elever lærer at omgås hinanden med gensidig respekt for hinandens 

forskelligheder 

▪ at forældrene er oplyst om, og klar over, deres ansvar for børnenes deltagelse 

  
Berørte områder 

På Risingskolen forudsætter undervisningen i idræt normalt fuld omklædning og bad. Vi 
anser omklædning og badning som en integreret del af dansk idrætstradition og et 

rimeligt krav at stille ift. den personlige hygiejne. Derudover finder vi det værdifuldt, at 
vores børn og unge udvikler og fastholder et naturligt forhold til deres egen krop og en 

erkendelse og respekt af, at vi som mennesker ser forskellige ud. 
De formelle rammer: Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og 

skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven – 
særligt Fælles Mål for faget idræt. 

 
Det er skolens ansvar, at: 

• sikre badefaciliteter for eleverne. Eleverne til og med 1. klasse kan klæde om og bade 

sammen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt 
• idrætsundervisningen - i samarbejde med andre fag omhandler emnet personlig 

hygiejne, kroppens forskelligheder og kropsbevidsthed 
• behandle emnet hygiejne generelt - evt. i samarbejde med sundhedsplejersken 

• sørge for opsyn under badningen i det omfang, det er nødvendigt 
  

Det er forældrenes ansvar, at 
• støtte op om dette princip 

• sikre at barnet møder forberedt til undervisningen. Det betyder i denne sammenhæng, 
at eleven medbringer idrætstøj, sko, håndklæde mv., som gør det muligt at tage del i 

både idræt og bad. 
• aftaler om evt. fritagelse for idræt og/eller bad, skal indgås på forældrenes initiativ (se 

bilag).  
  

Øvrige relevante punkter 

 
Fritagelse for aktiv deltagelse i idræt 

Hjemmet kan skriftligt anmode (via intra) om fritagelse ved at angive årsag og 
varighed.  

Fritagelse fra idræt betyder, at eleverne naturligvis skal overvære undervisningen   
Eleven skal være til stede i undervisningen i den udstrækning, sygdommen tillader det. 

For at sikre at eleven får et teoretisk udbytte af undervisningen, skal eleven blandt 
andet modtage de samme instruktioner som de øvrige elever, men også ved, at eleven 

bliver inddraget i det omfang, det i øvrigt er muligt fx som lærerens 
medhjælper/dommer etc. 

▪ En elev kan af helbredsmæssige grunde helt eller delvist fritages for deltagelse i 

idræt. Hvis det drejer sig om længerevarende fravær, skal skolens leder godkende 



forældrenes anmodning herom. Ved kortere fravær er det de pågældende 

idrætslærere der modtager anmodningen om fritagelsen. 

  

▪ Det er skolens leder, der afgør, hvilken form for dokumentation der findes 
påkrævet for at kunne godkende fritagelsen. Ved længere tids fravær vil skolen 

normalt kræve en lægeattest. Ifølge almindelig kommunal praksis afholdes 

udgifterne hertil af skolen.  

 

Menstruation 
 

▪ Piger deltager som normalt i idrætsundervisningen. 

  

▪ Nogle piger kan i menstruationsperioder være generte over at skulle bade med de 

øvrige piger efter idrætstimerne. I disse tilfælde laves en aftale med 

idrætslærerne med hensyn til at få klaret badningen. 

Fodvorter 

▪ Hvis en elev har fodvorter og disse er under behandling, deltager eleven i idræt. 

 


