3) Prøven i idræt

I dokumentet Prøve på særlige vilkår og fritagelse finder du mere information omkring de gældende retningslinjer for gennemførsel af prøven i
blandt andet idræt.
Det er vigtigt, at skolens ledelse er opmærksom på, at det er ”skolens leder,
der træffer afgørelsen om, hvorvidt eleven skal aflægge prøve på særlige vilkår på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering og efter
samråd med eleven og dennes forældre. Afgørelsen træffes på baggrund
af en individuel vurdering af den enkelte elev. Eleven afgør i samråd med
sine forældre, om prøven ønskes aflagt på særlige vilkår. Skolen kan ikke
pålægge en elev at aflægge prøve på særlige vilkår, hvis eleven ikke ønsker
det. Der er ikke krav om, at eleven skal være diagnosticeret for at kunne få
særlig tilrettelæggelse, men der skal være tale om fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder. Inddragelse af PPR kan
undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og elevens
forældre er enige heri”.
Du kan også i dokumentet Prøve på særlige vilkår og fritagelse læse, at
Center for Ligebehandling af Handicappede definerer, at ”for at tale om et
handicap – eller en handicappet person – må der kunne konstateres en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov for, at den pågældende kan fungere på lige fod med andre
borgere i en tilsvarende livssituation”.
En funktionsnedsættelse kan således ikke i sig selv begrunde, at en elev
aflægger folkeskolens prøver på særlige vilkår, og elever med samme funktionsnedsættelse skal ikke nødvendigvis tilbydes samme prøvevilkår. Aflæggelse af prøve på særlige vilkår afhænger både af, om eleven har en funktionsnedsættelse og af, hvorvidt der er et behov for kompensation”.
Formålet med at tilrettelægge folkeskolens prøver på særlige vilkår er at
sidestille elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med andre
elever i prøvesituationen.
Den særlige tilrettelæggelse kan omfatte:
•
•
•
•
•

Prøvens form og rammer
Brug af hjælpemidler
Tildeling af ekstra tid (Det er kun eleven med særlige behov der kan få
ekstra tid ved en gruppeprøve)
Fravigelse af krav om at en prøve aflægges som en gruppeprøve
Ændring af opgaven

Prøve på særlige vilkår og fritagelse
Der er i skrivende stund en ændring af bekendtgørelsen i høring og vedtages denne ændring vil det betyde, at ”elever med betydeligt og varigt
nedsat fysisk funktionsevne med massive, sammensatte hjælpebehov, for
hvem deltagelse i den fysiske del af idrætsprøven er en umulighed, eller
elever, som er i en livstruende tilstand (fx elever med massive spiseforstyrrelser), kan fritages for at blive bedømt på de kropslige færdigheder i prøven i
idræt”, lyder det i den nye prøvebekendtgørelse om idræt”.
Bliver ændringen vedtaget, vil det være skolens leder, der sammen med forældrene på baggrund af en udtalelse fra en speciallæge eller andre sagkyndige tager beslutningen.

