VI STÅR
SAMMEN OM
ELITEIDRÆT
I ODENSE

FYNs HF + STX

SPORT OG UDDANNELSE
PÅ HØJESTE NIVEAU?

EN DEL AF ODENSE
TALENTUDVIKLING

På Fyn kan du vælge mellem 4 forskellige gymnasiale uddannelser, som
har et helt særligt fokus på elever, der dyrker idræt på
eliteniveau.

EVALUERING AF SKOLER MED SÆRLIGE ELITEIDRÆTSLINJER
# Ordningerne skaber god sammenhæng mellem sport, skole og
socialt liv.

Skolerne er Team Danmark Uddannelsespartnere, og har derfor en række
tilbud og muligheder, som er tilrettelagt for eliteidrætselever på Team
Danmarkniveau og niveauet lige under.
Skolerne hjælper eleven med at balancere sport, fritid og
uddannelse i samarbejde med forældre og klub, og skaber derved et miljø, som giver eleven de bedste betingelser for dual career med fuldt fokus
på både sport og uddannelse.

# Atleterne får bedre karakterer, end man kunne forvente med så fuldt et
ugeprogram. Det tyder på, at atleterne er gode til at overføre
kompetencer fra deres elitesport til uddannelsen.
# Samarbejdet mellem skole, klub, forbund, kommuner og Team
Danmark gør en stor forskel for atleterne. Samarbejde og koordinering
er afgørende for, at den enkelte oplever balance og trivsel.

KOLD TEKNISKE GYMNASIUM
På Kold Tekniske Gymnasium tilbydes eliteidrætselever fleksibilitet og
individuel hjælp til at strukturere hverdagen som HTX-elev. To gange om
ugen er der plads i skemaet til morgentræning enten i din klub eller på skolen.
KTG udbyder idræt/sundhed som studieretning, her får du idræt B.
Derudover er det muligt at vælge KTG også som kostgymnasium.

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM
Tietgen Handelsgymnasium tilbyder studieretningen Marketing Eliteidræt til
elever der dyrker sport på eliteplan. Ud over et fællesskab med andre idrætsudøvere får du en studieretning med særlig fokus på at forstå markedsføring, drift
og organisering.

TORNBJERG ELITE
På Tornbjerg Gymnasium tilbydes en eliteidrætslinje til dig, der ønsker at
kombinere din sport med en STX-uddannelse. Du får mulighed for at komme
i en klasse med andre eliteidrætselever som bruger morgentræning, og du vil
møde stor fleksibilitet i forhold til undervisning, afleveringer og træning.

FYNs HF
På FYNs HF tilbydes en HF Sport klasse, hvor du går i en fast
stamklasse med andre eliteidrætselever.
På 2.hf kan du vælge frit mellem HF fagpakker og valgfag. Du vil møde stor fleksibilitet omkring din skole og sport. Vi tilbyder desuden individuelle muligheder for
voksne på hf enkeltfag og hf fjernundervisning.

TEAM DANMARK
Team Danmarks uddannelsespartnere på
ungdomsuddannelserne har typisk følgende tilbud:
# Særlige klasser for elitesportselever
# Skemaer med plads til morgentræning
# Mulighed for forlængende forløb
# Supplerende undervisning i forbindelse med
sportsrelateret fravær
# Study buddies og mentorer
# Team Danmark koordinatorer
# Høj grad af forståelse for elitesport
# Forløb målrettet kombinationen af elitesport og uddannelse
# Styrketræningsfaciliteter
Kold Tekniske Gymnasium, Tornbjerg Gymnasium,
Tietgen Handelsgymnasium og FYNs HF har gennem
samarbejdet med Team Danmark erfaring med at tilrettelægge
fleksible treårige forløb. Med den helt særlige Team
Danmark-godkendelse kan du desuden tage din uddannelse
på fire år eller 2-årig hf på tre år.
VIL DU VIDE MERE?
Du kan finde mere information om mulighederne for eliteidræt
på skolernes hjemmesider
www.tornbjerg-gym.dk
www.tietgen.dk/handelsgymnasium
www.koldtekgym.dk
www.vucfyn.dk/uddannelser/hf-plus-stx/2-aarig-hf/hf-sport/
og på Team Danmarks hjemmeside
www.teamdanmark.dk/uddannelse
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