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TO I ÈN

    

 
Du får kvalificeret
gymnasial undervisning sammen
med andre unge, der dyrker meget
idræt og tager deres skole seriøst.

    

Træning med andre idrætsudøvere -
ikke mindst inden for badminton.
Vores instruktører er også
undervisere på gymnasiet.  

    

Hverdagen sammensættes, så den
daglige træning kombineres med
undervisningen i gymnasiet.Hør mere om
egenbetalingen på tif. 56184000.

 

    

SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIUM

    

Konceptet er helt klart. Det handler om at du skal kunne træne idræt
dagligt - og gerne på højt plan - mens du samtidig tager en seriøs 

faglig gymnasial uddannelse. Alle er velkomne.

    

ADGANGSGIVENDE UDDANNELSE

    

INDIVIDUEL SPARRING

    

FLEKSIBILITET I SKEMAET OG MINIMAL TRANSPORTTID

    



    

Sportsresultaterne optimeres

    

Skolearbejdet i blandede klasser
skaber socialt sammenhold

    

I sommeren 2008 begyndte vores
første årgang på denne særlige
eliteidrætsordning. 
 
Gennem de forløbne år er der blevet
skabt et idrætsmiljø, hvor eleverne har
tiden og opbakningen til at nå deres
sportslige mål. Her er der mulighed for
at arbejde med de detaljer, der kan
optimere den enkelte
udøvers resultater.

    

I studieretningsklasserne er der både
gymnasieelever med og uden et
specielt engagement i en sportsgren. 
De idrætsudøvende skal selvfølgelig
have lyst til at arbejde hårdt i ugens
mange træningspas OG i den
almindelige undervisning.
Skolearbejdet giver
eliteidrætseleverne et godt socialt
netværk, hvis du må melde fravær på
grund af sportslige aktiviteter som
turneringer eller landskampe. 

    

BLIV STUDENT MED TID TIL SPORT I DIT SKEMA

    

FORORD

    



    

DINE FORDELE

    

3 ugentlige træningspas inkl. dygtigt
uddannede eliteinstruktører (2 gange morgen
og 1 gang eftermiddag med mødepligt). Der er
desuden mulighed for styrketræning om
morgenen. På den måde minimerer du den
daglige transporttid. 

    

Takket være gymnasiets og klubbernes tætte
samarbejde optimeres de sportslige og
skolemæssige muligheder. Gennem
samarbejdet skabes de bedste resultater, når
du selv er dygtig til at priotere din tid.

    

Du vil som del af eliteidræt på Solrød Gymnasium få
udviklet dine generelle kompetencer. Det gælder dit
overblik, din ansvarlighed, beslutningsdygtighed og
demokratiske forståelse. Alt sammen noget, der
skal bruges i din videre uddannelse.

    

HVAD BETYDER TILBUDDET I PRAKSIS?

    

Eliteidrætseleverne følger stx- uddannelsen på samme vilkår som alle
andre stx-elever med hensyn til fravær og skriftlige opgaver.

Men du får nogle ekstra fordele som eliteidrætselev.

    

Minimér din daglige transporttid

    

Prioritér benhårdt

    

Få styrketrænet dine menneskelige kompetencer

    



    

STUDIERETNINGER

    

Der tilbydes to studieretninger, hvor morgentræning er en mulighed i skemaet:
Studieretning 1.: Engelsk A, Samfundsfag A og
Studieretning 2.: Matematik A, Fysik B, Kemi B.
De er sammensat, så de indeholder flest mulige af de fag på A- og B-niveau,
som de videregående uddannelser stiller krav om. KOM TIL ÅBENT HUS I
JANUAR, OG HØR MERE OM DINE MULIGHEDER.

    

DEN GYMNASIALE UDDANNELSE

        



    

VALGFAG

    

I begge studieretninger skal du vælge kunstneriske fag og sprog ligesom andre
elever på gymnasiet. Sidstnævnte valg er oftest afhængigt af det sprogvalg, som
du har truffet i grundskolen. 

DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT HENVENDE DIG MED
SPØRGSMÅL.

    

DEN GYMNASIALE UDDANNELSE

        



    

UNDERVISNINGSPLAN FOR 
IDRÆTSDELEN

    

Ud over den teoretiske undervisning
skal du som skemaet eksemplificerer
have 2 x 1 times morgentræning
inden skoletiden tirsdag og torsdag.
Desuden er der eftermiddagstræning
fredag og obligatorisk idræt på c-
niveau i 2 timer om ugen. 
 
Mødepligt til træningerne
Dette giver samlet 8 timer praktisk
idræt om ugen. Det forventes, at du
som udøver melder afbud til
instruktøren, hvis du en sjælden
gang er forhindret i at møde op til
træning. Ved skader forventes du at
møde op og arbejde med
genoptræning.  

    

Hertil kommer normalt 3-4
almindelige træningspas om aftenen i
klubben, samt deltagelse i
turneringer. Instruktøren og din klub
arbejder tæt sammen med dig for at
lave en individuel træningsplan til dig.

3 års high performance
Vores erfaring er, at den forøgede
træningsmængde per uge er med til
at løfte udøverens sportslige niveau
væsentligt over de tre år.

Er du i tvivl om dine evner?
Hvis du er i tvivl, om dit idrætslige
niveau er højt nok, så kontakt
studievejledningen. Vi kan også
arrangere en prøvetræning. Du er
velkommen!

    

OPSUMMERING

    



    

Der er masser af dygtige unge sportsmænd og -kvinder, som vi kan se op til på
SG's eliteidrætsordning. Her er Philip Hartmann Nielsen på sejrsskamlen, dengang
karate var del af ordningen.

    

Marcus Hvalsøe Jakobsen har også
været på vores eliteidrætsordning. 

    

15-årige Mia Blichfeldt og
instruktør JP ved senior-DM. 

    

WALL OF FAME

    



    

3 HURTIGE

    

Hvert år afholder Solrød Gymnasium Idrætsdag.
Udover denne dag har vi Harders Cup-turnering
og andre aktive arrangementer, der forbinder
elever på tværs af klasser og årgange.
Er du imidlertid en af de elever, hvor sporten
fylder rigtig meget hver uge, så kan en
studieretning med eliteidræt være noget for dig.

    

Eliteidræt varetages af instruktører, der alle
arbejder med idræt på eliteplan i deres fritid.
Samtidigt underviser de på Solrød
Gymnasium qua deres universitetsgrader og
pædagogiske uddannelse: Flemming Hansen
og Jakob Poulsen.

    

"For mig er det vigtigt, at der kommer en naturlig
balance mellem skole og eliteidræt. Linjen er med til
at skabe bindeled mellem uddannelse og elevernes
sport. Det glæder mig, når linjen bidrager til folks
faglige, sportslige og personlige udvikling".

            

ALLE ELEVER ER VELKOMNE PÅ IDRÆTSORDNINGEN

    

INSTRUKTØRERNE HAR ET BEN I BEGGE VERDENER

    

JACOB POULSEN

    



    

Kathrine: "Det er superfedt at kunne kombinere sport og skole samtidigt med, at vi
får snakket på kryds og tværs af studieretningernes årgange." Kathrine er en af de
elever, som har benyttet eliteidrætsordningen på Solrød Gymnasium.

    

Bliv student fra Solrød Gymnasium
uden at miste grebet om sporten.

    

Kathrine Lionett fra Solrød
Gymnasium: Sølv ved EM i 2014.

    

WALL OF FAME
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3 HURTIGE

    

Solrød Gymnasium er det gymnasium på
sydkysten, der har længst erfaring som officielt
medlem af Eliteidrætsgymnasier.dk. Vores
fælles vision er at tilbyde alle idrætsengagerede
elever optimale forhold for deres
ungdomsuddannelse og sportslige udvikling. 

    

"Gymnasiets tilbud er til for alle - det gælder
både i bredden og for elever med særlige
behov. Vi vil, at vores elever bliver hele
mennesker, hvor de kan gabe over både
sunde fritidsinteresser og skoleambitioner."

    

"For mig er det vigtigt, at alle eleverne i projektet
udvikler sig sportsligt pga. vores tiltag. For langt
hovedparten giver den store træningsflid resultater
med fremgang på ranglister og deltagelse på bedre
hold. Samtidigt vokser der et stærkt fællesskab
frem." Alle elever med et seriøst sportsengagement
er velkomne på ordningen.

            

ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK
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