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NOTAT

Præcisering af regler om fritagelse fra 
undervisning til musikundervisning

Der har i skoleårets første måneder hersket en vis uklarhed omkring 
bestemmelserne vedrørende skoleledernes mulighed for at fritage elever fra 
undervisningen i folkeskolen m.h.p., at modtage musikskoleundervisning. 
Særligt kriterierne for fritagelse har nogle steder skabt forvirring. Gælder 
bestemmelser alle børn eller er det særligt talentfulde børn, der skal have 
mulighed for fritagelse? Kan man fritages for alle fag eller kun nogle?  

KL har derfor bedt Undervisningsministeriet om en præcisering af reglerne, 
der her ridses op.

Ingen begrænsninger i adgangen til fritagelse
Det fremgår af folkeskolelovens § 33, stk. 9, at skolens leder efter 
anmodning fra forældrene kan tillade, at en elev i begrænset omfang kan 
opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal 
eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en 
idrætsforening. Der har i relation til denne bestemmelse været rejst 
spørgsmål om, hvorvidt fritagelse til musikundervisning også er begrænset 
til elite- eller talentundervisning. 

Hverken lovtekst eller bemærkninger til loven nævner sådanne 
begrænsninger i adgangen til at give fri til musikundervisning. Det er således 
enhver form for musikundervisning på en kommunalt eller statsligt støttet 
musikskole, som skolelederen kan give fri til. 

Til grund for muligheden for, at eleverne kan fritages til undervisning i 
musikskolen ligger, at denne undervisning normalt ligger i forlængelse af 
den skoletid, der gjaldt før skolereformen. For eliteidrætsundervisning er 
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det hensynet til omfanget af træning, der ligger til grund for muligheden. 
Dette fremgår af bemærkningerne til folkeskolelovens § 33, stk. 9. 

Fritagelse i valgfag og understøttende undervisning
Der er to præmisser, der skal være opfyldt for, at en elev kan fritages fra 
undervisningen for at modtage musikundervisning. Dels skal skolelederen 
vurdere, at det er et fagligt forsvarligt, at eleven i begrænset omfang ikke 
deltager i den almindelige undervisning og hvilke dele af skoledagen, 
fritagelsen er mest hensigtsmæssig. Dels skal fritagelsen være mulig i 
forhold til planlægningen af den længere skoledag. Dette indebærer: 

 Fritagelsen vil mest oplagt finde sted i valgfagstimer
 Fritagelsen kan også finde sted i den understøttende undervisning, 

men dette kræver, at eleven rent fagligt vurderes at kunne leve op til 
sine læringsmål i fagene

 Elever kan som udgangspunkt ikke fritages i andre fag end valgfag 
eller understøttende undervisning

 Fritagelse bør under alle omstændigheder ikke finde sted i alle timer i 
samme fag gennem længere perioder


