Princip for badning i forbindelse med idræt.
Formål:
Nærværende princip skal sikre, at alle er bekendt med skolens regler omkring idræt og badning.
Bestyrelsen har truffet følgende beslutning for at undgå, at det er den enkelte idrætslærer, der skal
definere reglerne og "stå på mål" efter hver idrætstime.
Mål:
På Gjessø Skole forudsætter undervisningen i idræt normalt fuld omklædning og bad. Vi anser
omklædning og badning som en integreret del af dansk idrætstradition og et rimeligt krav at stille
ift. den personlige hygiejne. Derudover finder vi det værdifuldt, at vores børn og unge udvikler og
fastholder et naturligt forhold til deres egen krop og en erkendelse og respekt af, at vi som
mennesker ser forskellige ud.
Vi vil arbejde for:
• At alle elever har lyst til og mulighed for at deltage i idrætsfaget
• At alle elever tager aktivt del i både den fysiske del af undervisningen og det efterfølgende bad
• At alle elever lærer at omgås hinanden med gensidig respekt for hinandens forskelligheder
• At forældrene er oplyst om, og klar over, deres ansvar for børnenes deltagelse
Skolens ansvar:
• Skolen sikrer badefaciliteter for eleverne. Eleverne til og med 1. klasse kan klæde om og bade
sammen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
• Idrætsundervisningen - evt. i samarbejde med andre fag omhandler emnet personlig hygiejne,
kroppens forskelligheder og kropsbevidsthed.
• Skolen behandler generelt emnet hygiejne - evt. i samarbejde med sundhedsplejersken.
• Skolen sørger for opsyn under badningen i det omfang det er nødvendigt.
Forældrenes ansvar:
• Forældrene støtter op om dette princip
• Forældrene sikrer, at barnet møder forberedt til undervisningen. Det betyder i denne
sammenhæng, at eleven medbringer idrætstøj, sko, håndklæde mv., som gør det muligt at tage
del i både idræt og bad.
• Aftaler om evt. fritagelse for idræt og/eller bad, skal indgås på forældrenes initiativ.
De næste skridt:
• Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
• Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
• Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.
De formelle rammer:
Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af
kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven – særligt Fælles Mål for faget idræt.
Vedtaget af Fællesbestyrelsen den 27. oktober 2016

