
Gribskov Gymnasium ønsker at oprette en idrætselite klasse:            

 

Baggrund: 

Traditionelt set har flere unge idrætsinteresserede fra kommunen valgt at tage til Sverige, Oure, Ikast, 

Sportscolleger i Jylland eller gymnasier inde i Kbh. Det sker blandt andet fordi de ikke ved, at vi på GG 

tilbyder Team Danmark ordning og at man godt kan få specielle ordninger, også hvis man ikke falder ind 

under en Team Danmark ordning. Vi vil gerne gøre det nemmere at kombinere en STX og det at være 

eliteidrætselev. Vi kan samtidigt se, at flere eliteidrætselever, der går på GG dropper ud af eliteidrætten, 

specielt i løbet af 2.g. Det sker af mange grunde, men for nogle er det, fordi de har svært ved at kombinere 

det at være eliteidrætsudøvere, med at tage en STX her på Gribskov Gymnasium.  

I 2011 startede GG trænerlinjen op, som et tilbud til alle vore Idræt B elever, som har fået stor tilslutning, 

og vi er nu oppe på 1-1½ klasse pr. årgang. Dertil fik vi en dispensation fra UVM, så man i stedet for at lave 

individuelt træningsprojekt, i 3.g kunne komme ud i trænerpraktik i lokal områdets klubber. Vi indgik 

ligeledes en aftale med DIF om, at hvis man gennemførte dette, så kunne man få DIF´s træner 2 bevis.  

Vi har nu haft møder med Gribskov Elite og med Lederen af Søborg gård Hestecenter og Gilleleje Sejlklub. 

Det er tydeligt, at vi mangler et tilbud, der henvender sig til elever, der dyrker idræt på elite eller sub elite 

niveau. Samtidigt har GG en udfordring med hensyn til at informere om, hvad der reelt kan lade sig gøre, da 

mange klubber, unge og forældre ikke er klar over, at vi har Team Danmark ordning, og at vi allerede nu 

laver specielle individuelle ordninger for eliteidrætsudøvere, der har svært ved at få skole og idræt til at 

hænge sammen, og som ikke lige falder ind under Team Danmark. 

 

Muligheder på Gribskov Gymnasium: 

Vi vil på GG gerne lave en synlig eliteidrætsklasse, der tilbyder alle eliteidrætselever optimale forhold for at 

gennemføre deres ungdomsuddannelse og fortsætte deres sportslige udvikling. Vi vil forbedre 

mulighederne for at kombinere uddannelse med sportslige ambitioner hos udøvere i international, national 

og regional elite og vi vil sikre, at den faglige og sportslige udvikling foregår på social og samfundsmæssig 

forsvarlig baggrund. 

Der laves en Elite idrætsklasse, der henvender sig bredt, og som er kompetencegivende til mange 

uddannelser.  Studieretningsfagene er:  Bio A, Mat B og Idræt B. Studieretningen skal tones meget kraftigt 

mod Idræt. Vi stiler mod at starte august 2017. For at sikre bedst mulige betingelser for de unge vil vi 

tilstræbe følgende: 

1. Koordineret morgentræning (klassen garanteres at de i 1. og 2.g tirsdag og torsdag først møder kl. 

10.10. Morgentræning kan evt. også gennemføres i 3.g, hvis vi lægger bånd på deres fri valg af fag). 

http://www.helsinge-gym.dk/omskolen.htm


2. Fællesarrangementer med sportsligt og socialt sigte. 

3. Professionel vejledning i gymnasie- og idrætskarriere (via studievejledning). 

4. Team Danmark ordning,  

5. Tæt samarbejde med lokale klubber evt. forbund. (omkring enkelt elever og om udviklingen af 

ordningen) 

6. Fleksibel tilrettelæggelse af skolegang med plads til sportsaktiviteter (herunder flytning af prøver 

og supplerende undervisning). 

7. En tydelig skoleprofil: støttet af og forankret i ledelse, bestyrelse og lærerstab. Synliggørelse af det 

vi allerede gør og af de nye tiltag. 

8. Mulighed for tilrettelæggelse af uddannelse over 3 eller 4 år (4 år kræver TD-godkendelse). 

9. Mulighed for at kombinerer Elitestudieretningen med træneruddannelsen. 

10. Tilbud om alternativ undervisning: Virtuel undervisning, turboforløb el.lign. v. længerevarende 

fravær 

11. Buddy-ordning (varetagelse af faglige/sociale aspekter v. længerevarende fravær), på tværs af 

idrætsgrene. 
12. Evt. ekstra undervisning, pga. idrætsrelateret fravær også hvis man ikke er Team Danmark 

godkendt. 

 

Målgruppen:  

Hvem kan gå i klassen? Som udgangspunkt skal man godkendes af Gribskov Elite eller have en Team 

Danmark godkendelse, for at kunne gå i klassen. Hvis man kommer fra en anden kommune, kræver det 

dialog med den pågældendes klub. Hvis der ikke er elever til en fuld klasse, vil vi kunne supplere op med 

elever fra studieretningen: Bio A, Mat B og Idræt B/Kemi B 

GG er tovholder og holder kontakt til Gribskov Elite og klubberne løbende. Det vil blive nødvendigt med 1 – 

2 koordinerende møder årligt. 

 

Hvad skal der ske nu: 

Vi vil ansøge om at komme med i Eliteidrætsgymnasiernes forening umiddelbart efter sommerferien 

Der laves en folder, som skal henvende sig direkte til unge eliteidrætsudøvere og deres forældre. Folderen 

skal deles ud til Klubberne og Gribskov Elite og til alle 9.klasses elever i kommunen i nov./dec. 2016. 

Indhold: Hvad kan vi tilbyde, hvilke fordele giver det at studere sammen med en masse andre unge i samme 

situation, interviews med eliteunge, der allerede går her. Det skal også fremgå hvem vi samarbejder med: 

Gribskov Elite og de enkelte klubber.  

Der skal reklameres på Facebook og på vores hjemmeside, så vi popper op, når man søger på elite 

idrætsudøver og STX.  



Vi har allerede nu et samarbejde med Gribskov Elite. Der afholdes foredrag på gymnasiet tirsdag d. 31. maj 

for elite unge og deres forældre, trænere i kommunen samt vores idræts linje elever og idrætslærere. 

Foredraget handler om søvn og restitution i relation til maksimal træningsudbytte og præstationsevne. 

Her udover deltager vi med trænere til Gang i Gribskov og vi har i skoleåret 2015/16 haft ca. 35 elever ude i 

trænerpraktik i lokale klubber . 

 

Tiltag i det kommende skoleår 2016-17:  

GG lægger idrætsfaciliteter til fællestræning 12 gange i efteråret 2016 og 12 gange i foråret 2017, med 

instruktøren Mats Mejdevig, hvor vores idræt B- elever kan deltage sammen med Gribskov Elites unge.  

Opstart af morgen basistræning 1 – 2 gange pr. uge på gymnasiet, forestået af en idrætslærer fra gymnasiet 

eller en fra klubberne. Kl. 6.30 – 8.00 målgruppen er Gribskov Elites unge og Idræt-B eleverne på gymnasiet. 

Vi åbner mulighed for, at man kan lave individuel morgentræning de øvrige hverdage for gymnasiets elever 

i gymnasiets faciliteter. 6.30 – 8.00  

 

På vegne af Gribskov Gymnasiums   

Henning Høy carstens 


