Retningsliner for kulturelle og religiøse hensyn i forhold til deltagelse i
undervisningen.

Nedenstående er retningsliner der er vedtaget på Herfølge Skole. Der er taget udgangs punkt i
materiale udstedt af Køge Kommune.
Ferie og fridage
Der gælder samme regler med hensyn til ferie og fridage for tosprogede elever, som for andre
elever i den danske folkeskole.
Hvis en familie ønsker at holde ferie uden for skolens planlagte ferier, skal ledelsens tilladelse
indhentes først. Hvis tilladelsen ikke er indhentet, er der tale om ulovligt forsømmelse.
I forbindelse med muslimske højtider, f.eks. Eid-festen / Bayram, er det muligt at søge om en
fridag den første dag i højtiden. Denne fridag skal søges hos skolens ledelse i god tid inden
fridagen afholdes, så lærerne har mulighed for at planlægge deres undervisning.
Religiøse helligdage og fasten.
Fasten er en vanskelig periode for eleverne. De er ofte sultne, trætte, uoplagte og irritable. De har
vanskeligt ved at koncentrere sig og modtage undervisning. Det er skolens holdning, at forældrene
har ansvar for, at eleverne møder undervisningsparate i skole hver dag. Mange tosprogede elever
får meget lidt ud af undervisningen i den lange fasteperiode, fordi de ikke har overskud til at lære.
Vælger man at lade sit barn faste, er reglen, at eleven ikke kan fritages for hverken idræt eller
svømmeundervisningen.
Idræt og Svømning.
Al idrætsundervisning er obligatorisk på alle klassetrin. Eleverne skifter til idrætstøj inden
undervisningen. Det er ikke tilladt at bære smykker. Dette er af sikkerhedsmæssige grunde. Piger
og drenge kan undervises sammen i dette fag. Efter idrætsundervisningen bader alle piger og
drenge hver for sig under opsyn af en lærer af samme køn. Det er ikke muligt at tilgodese ønsker
om at bade alene.
Piger og drenge kan undervises sammen i svømmehallen. Svømmeundervisningen indledes med
grundig afvaskning inden man tager sit badetøj på. Også her bader piger og drenge adskilt under
opsyn af en lærer af sammen køn. Det er her heller ikke muligt at tilgodese ønsker om at bade
alene.
Både idræt og svømmeundervisningen er obligatorisk og eleverne kan ikke fritages med mindre
der er en vigtig grund. Hvis man i enkelte tilfælde har brug for fritagelse, skal dette meddeles i
elevens kontaktbog med en forældreunderskrift.
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Kristendomsundervisning.
Formålet med undervisningen i kristendom er, at eleverne lærer at forstå den religiøse dimension
og den kristne kultur samt dens betydningen for livsopfattelsen hos det enkelte menneske.
Kristendomsundervisningen er ikke forkyndende og indoktrinerende og ikke kun for kristne elever,
men et fag for alle elever der bor i Danmark, idet vores kultur bygger på den kristne tro. Foruden
viden om kristendommen undervises der i andre store religioner.
Ifølge folkeskoleloven er det muligt at blive fritaget for kristendomsundervisningen. Man skal
forinden tale med skolens ledelse om det.
Vælger man som forældre at fritage sit barn skal man vide:
Vi tilbyder ingen anden undervisning og har ikke opsyn med barnet i det tidsrum
Undervisningen styrker barnets danske sprog
Eleven får forståelse for andre kulturer
Det er en forudsætning for at gå i gymnasium at man har modtaget undervisning i dette
fag.
Faget er prøvefag til skolens 9 klasses afgangsprøve.

Hjemkundskab.
I faget hjemkundskab vil lærerne altid være opmærksomme på, at en del tosprogede elever ikke
spiser svinekød. Når der fremstilles mad af svinekød, vil der derfor være en del af retten, der ikke
indeholder svinekød som disse elever kan arbejde med og derefter spise. Vi har ikke mulighed for
at tilbyde halalslagtet kød.
Ture og lejrskoler
I den danske folkeskole og dermed også på Herfølge Skole, vil en del af undervisningen foregå
andre steder end på skolen. Når lærerne derfor arrangerer ture og lejrskoler for eleverne, er det
en del af undervisningen og der er mødepligt til disse arrangementer.
Der vil mulighed for at piger og drenge sover hver for sig. Der vil blive lavet anden mad til elever
der ikke spiser svinekød.
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