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Formål
Alle skolens elever har idræt på skemaet, og faget prioriteres på lige vilkår med skolens
øvrige faglige fag.
Målsætning
Som ved al undervisning er det også i idræt af afgørende betydning for elevens udbytte, at
denne møder forberedt til undervisningen.
På Vissenbjerg Skole vil vi derfor:
• Der skabes tradition for at alle elever deltager i idræt.
• Alle elever møder omklædte til idræt og alle elever går i bad efter idræt.
• Hvis vejrforholdene tillader det, skal det tilstræbes at undervisning foregår udendørs
fra medio april til medio oktober
• Elever skal medbringe håndklæde, idrætstøj og fodtøj, som passer til vejret.
Udendørs fodtøj kan ikke bruges i hallen, hvorfor benyttes kun indendørs sko.
Man dyrker ikke idræt i det samme tøj man har på i de øvrige undervisningstimer.
• Af sikkerhedshensyn skal smykker og ure tages af inden idræt.
• Elever med fodvorter skal have badesandaler eller lign på.
• Elever som af f.eks. religiøse, kulturelle eller personlige årsager ikke ønsker at
deltage i omklædning / bad sammen med andre, kan få mulighed for individuelt at
foretage omklædning og bad.
• Der kan i lighed med alle andre fag gives lektier i idræt
• Ved et ekstraordinært stort fravær, hyppig forglemmelse af idrætstøj, håndklæder
indkaldes forældre til samtale på skolen.
Fritagelsesregler
Elever kan efter en skriftlig anmodning fra hjemmet fritages helt eller
delvist for fysiske aktiviteter én uge ad gangen - dog højest i fire
sammenhængende uger. Fritagelse over fire uger kan kun forekomme
ved fremvisning af lægeattest. Udgiften til lægeattesten betales af
skolen.
De elever, som er fritaget, skal være til stede i idrætstimerne. Ved
fritagelse over fire uger træffer skolelederen i samråd med hjemmet og
læreren afgørelse om hvordan timerne skal anvendes.

Færden mellem skolen og Vissenbjerg hallen
0.-4. klassetrin: lærerne følger eleverne. Afvigelse her fra aftales med
klassens forældre og meddeles skolens leder.
5.-9. klassetrin: eleverne kan færdes uden lærerledsagelse under
hensyntagen til skolens ordens- og samværsregler.

