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Principper for badning efter idræt og svømning ude og inde 
 

Det er den enkelte skolebestyrelse, som udarbejder principper for skolens virksomhed, 

herunder for badning efter idræt eller svømning. Undervisningen forudsætter normalt 

fuld omklædning og bad, fordi hensigtsmæssig påklædning og bad er en integreret del 

af dansk idrætstradition. Derfor bør det som udgangspunkt også være en naturlig del 
af skolens idrætsundervisning.  

Fritagelse for idræt betyder ikke fravær fra undervisningen. Der er i lovgivningen ikke 

hjemmel til at fritage en elev fra idrætsundervisningen – medmindre der foreligger 
helbredsmæssige forhold, der taler for det. 

Det er skolebestyrelsens holdning, at badning efter idrætsudøvelse er en fast del af 

den idrætstradition, som eleverne skal lære at kende og handle indenfor. 

Idræt er det eneste fag i skolen, hvor eleverne arbejder kropsligt og det vil ødelægge 

undervisningen at der ikke er krav om badning efter idrætsundervisningen. 

Det er skolebestyrelsens holdning, at eleverne skal bade efter idrætsundervisningen. 

 

Skolen skal i samarbejde sikre, at skolens idrætsundervisning lever op til de 

målbeskrivelser som er gældende for faget, og giver eleverne en idrætsmæssig 

dannelse, hvor det er helt naturligt at bade efter idrætstimen. 

 

På Høje Kolstrup Skole kan man ikke fritages fra badning med henvisning til religion. 

Skolebestyrelsen har grundlæggende den holdning, at religion er noget forældrene har 

frihed til at dyrke i fritiden, men ikke i skoletiden. Lovgivningen giver heller ikke 

mulighed for fritagelse med henvisning til religion.  

På Høje Kolstrup Skole har eleverne mulighed for at benytte en badekåbe under 

omklædning. Det er ligeledes muligt at tage et bad bag et forhæng eller ved at 

benytte en badedragt, badebuks el.lign., ligesom der kan laves individuelle løsninger i 

et samarbejde mellem elev, lærer og forældre. 

 

Hvis en elev mistrives som følge af fællesbadning efter idræt, er det en problematik, 

som naturligvis skal drøftes. Skoleledelsen indgår i dialog med lærer, elev, og 

forældre. I fællesskab italesættes og håndteres de problemstillingen, der opstår. 

På Høje Kolstrup Skole gøres en indsats for at nedtone tidens tendens, der dyrker den 

perfekte krop.  Via undervisning og oplysning fortælles skolen eleverne, at kroppe kan 
se ud på mange forskellige måder, og at der ikke er ”forkerte kroppe”.  

Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden: 

I § 6 fremgår det at hvis undervisningen foregår i lokaler og på steder, som rummer 

særlige risikomomenter, fx fysik/kemilokaler, sløjdlokaler og idrætslokaler og -anlæg, 

herunder svømmehal, påhviler der skolens leder en skærpet tilsynspligt. 
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På Høje Kolstrup Skole er der ingen elever der bader, uden der er en medarbejder til 

stede. Pigegruppen og drengegruppen har hver sit omklædningsrum og baderum. 

Pigerne bader under opsyn fra en kvindelig medarbejder. Drengene bader under opsyn 

fra en mandlig medarbejder.  

Friluftsbadning på lejrskoler og hytteture må kunne finde sted under 

sikkerhedsmæssigt forsvarlige og betryggende forhold. I svømmehallen gælder 

svømmehallens regler. Det er ikke tilladt at bade i det fri medmindre der er tale om et 

idrætsanlæg. Der skal være livreddere til stede under badningen. 

 

Principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 7.6.2016 
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