Prøven i idræt for elever med handicap

Det er som udgangspunkt ikke muligt at blive fritaget for prøven i idræt og
samtidig bestå folkeskolens afgangsprøve (§ 33). Prøven skal afspejle det indhold eleverne har mødt i idrætsundervisningen, og de kompetencer de har
tilegnet sig.
Derfor er det absolut centralt, at forberedelsen til prøven starter fra børnehaveklasse og indbefatter aktiviteter, hvor alle kan være med.
Folkeskolens
prøver på
særlige
vilkår

Formålet med at tilrettelægge folkeskolens prøver på særlige vilkår er at
sidestille elever med fysisk eller psykisk handicap med andre elever i prøvesituationen. Der skal altså være tale om en funktionsnedsættelse, som afføder et
kompensationsbehov for, at eleven kan fungere på lige fod med andre elever i
prøvesituationen. Den særlige tilrettelæggelse kan omfatte:
•
•
•
•
•

Prøvens form og rammer
Brug af hjælpemidler
Tildeling af ekstra tid
Fravigelse af krav om at en prøve aflægges som en gruppeprøve
Ændring af opgaven

Det er en forudsætning, at der med tilbuddet om tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau. De
særlige vilkår må således ikke ændre på formålet med prøven, og eleverne må
ikke stilles bedre, end deres funktionsnedsættelse kan begrunde. De særlige
prøvevilkår må således ikke ændre på det, eleven skal prøves i.
Reglerne om tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår er fastsat
i §§ 28 – 32 i bekendtgørelse nr. 1090 af 29. august 2018 om folkeskolens prøver
(prøvebekendtgørelsen). Du kan finde prøvebekendtgørelsen på www.uvm.
dk/fp under punktet ”love og regler”.
Fritagelse i
særlige
tilfælde

I særlige tilfælde og når alle andre muligheder for prøveaflæggelse er undersøgt, kan elever med psykiske eller fysiske handicap få tilladelse til at skifte prøven i idræt ud med en prøve i et andet fag fra den naturfaglige blok.
Det skal understreges, at udgangspunktet fortsat er, at alle elever, så vidt
muligt, skal aflægge prøve i idræt. En fravigelse fra bekendtgørelsen vil
således kun være relevant i helt særlige tilfælde.
Skolelederen træffer afgørelsen efter samråd med eleven og forældrene.
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