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1.	  Generelt	  om	  Rødkilde	  Eliteidræt	  	  
Rødkilde	  Gymnasium,	  Elite	  Vejle	  Idrætssekretariat	  og	  eliteidrætselevernes	  klubber	  står	  bag	  
samarbejdet.	  Her	  på	  skolen	  er	  idrætslærerne	  Malene	  Wissing	  og	  Helene	  Pørksen	  ansvarlige	  
og	  fungerer	  som	  mentorer.	  

Det	  er	  skolen,	  der	  afgør,	  om	  du	  kan	  opnå	  status	  som	  eliteidrætselev.	  Vurderingen	  er	  bl.a.	  	  ba-‐
seret	  på	  sportslig	  godkendelse	  af	  Team	  Danmark	  og	  udtalelse	  fra	  træner,	  klub	  eller	  forbund	  
m.v.	  	  
Rødkilde	  Gymnasium	  er	  medlem	  www.eliteidraetsgymnasier.dk	  	  
	  
Som	  godkendt	  eliteidrætselev	  har	  du	  mulighed	  for	  morgentræning	  og	  derudover	  kan	  du	  holde	  
fri	  fra	  undervisningen	  i	  forbindelse	  med	  deltagelse	  i	  vigtige	  sportslige	  begivenheder	  og	  arran-‐
gementer.	  
	  
Har	   du	   sportslig	   godkendelse	   af	   Team	  Danmark,	   har	   du	   desuden	  mulighed	   for	   at	   forlænge	  
skoleforløbet	  med	  1	  år,	  så	  du	  får	  en	  4-‐årig	  studentereksamen.	  	  
	  
Du	  kan	  frit	  vælge	  imellem	  alle	  vores	  studieretninger.	  	  

2.	  Fordele	  for	  vores	  elever	  på	  Rødkilde	  Eliteidræt	  	  
Du	  har	  valgt	  en	  skole,	  som	  har	  forpligtet	  sig	  til	  at	  give	  dig	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  studenterek-‐
samen	  -‐	  svarende	  til	  dit	  boglige	  niveau	  -‐	  samtidig	  med	  du	  får	  afprøvet	  dit	  idrætstalent.	  	  
	  
Det	  betyder	  bl.a.,	  at	  du	  får	  mulighed	  for	  morgentræning	  på	  tirsdage	  og	  torsdage,	  og	  du	  får	  fri	  
senest	  kl.	  15.25.	  Når	  du	  har	  ekstra	  travlt,	  er	  vi	  fleksible	  og	  finder	  på	  løsninger,	  der	  hjælper	  dig	  
med	  at	  leve	  op	  til	  både	  skolens	  og	  idrættens	  krav.	  
	  
Når	  du	  skal	  deltage	  i	  konkurrencer,	  kan	  du	  få	  fri.	  Vi	  skal	  have	  dokumentation	  for	  grunden	  til	  
dit	  fravær,	  ligesom	  du	  naturligvis	  skal	  modtage	  ekstraundervisning	  i	  det	  omfang,	  som	  vi	  
sammen	  finder	  nødvendigt	  (se	  pkt.	  3).	  	  
	  
Du	  kan	  få	  adgang	  til	  en	  række	  praktiske	  hjælpeforanstaltninger	  f.eks.	  lektierum	  og	  to	  eksem-‐
plarer	  af	  alle	  undervisningsbøger,	  så	  du	  ikke	  skal	  transportere	  bøgerne	  frem	  og	  tilbage	  mel-‐
lem	  skole	  og	  træning.	  
	  
Vores	  eliteidrætselever	  får	  desuden	  tilknyttet	  en	  mentor	  under	  hele	  uddannelsesforløbet.	  På	  
den	  måde	  sikrer	  vi	  os,	  at	  du	  får	  mulighed	  for	  både	  at	  udvikle	  din	  idræt	  og	  gennemføre	  uddan-‐
nelsen	  på	  tilfredsstillende	  måde	  (se	  pkt.	  4).	  	  
	  
På	  Rødkilde	  Gymnasium	  har	  vi	  et	  godt	  eliteidrætsmiljø,	  hvor	  vi	  holder	  sociale	  fællesarrange-‐
menter	  for	  vores	  eliteidrætselever	  på	  tværs	  af	  årgange	  og	  idrætsgrene.	  
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3.	  Sådan	  forløber	  din	  uddannelse,	  hvis	  du	  er	  eliteidrætselev	  
Det	  stiller	  store	  krav	  til	  dig,	  at	  du	  gerne	  vil	  have	  både	  en	  god	  uddannelse	  og	  dyrke	  din	  idræt	  på	  
eliteniveau,	  for	  du	  skal	  naturligvis	  følge	  undervisning	  og	  aflægge	  prøver	  i	  så	  normalt	  omfang	  
som	  muligt.	  Du	  skal	  derfor	  være	  god	  til	  at	  planlægge.	  Det	  er	  nødvendigt,	  så	  din	  dagligdag	  kan	  
hænge	  sammen,	  når	  du	  læser	  en	  krævende	  uddannelse	  og	  træner	  mange	  timer.	  Måske	  bruger	  
du	  også	  en	  del	  tid	  på	  transport.	  	  

Hvis	  du	  har	  behov,	  laver	  du	  i	  starten	  af	  hvert	  semester	  en	  aktivitetsoversigt	  –	  dvs.	  én	  gang	  
hvert	  halve	  år.	  Planen	  gennemgås	  med	  mentoren,	  hvor	  I	  kigger	  på	  dine	  aktiviteter	  på	  lands-‐
holds-‐,	  forbunds-‐	  eller	  klubniveau,	  der	  griber	  ind	  i	  skoleaktiviteter.	  I	  planen	  indgår	  også	  er-‐
statningstimer,	  fjernundervisning	  og	  flytning	  af	  aktiviteter.	  Du	  kan	  ligeledes	  lave	  aftale	  om	  at	  
rykke	  afleveringsdatoer	  eller	  måske	  om	  virtuel	  undervisning	  og	  aflevering.	  
	  
Hvis	  du	  eller	  vi	  vurderer,	  at	  dit	  fravær	  kræver	  supplerende	  undervisning	  tilrettelægges	  denne	  
i	  samarbejde	  med	  din	  studievejleder.	  Som	  udgangspunkt	  kan	  du	  få	  1	  times	  supplerende	  un-‐
dervisning	  pr.	  fraværsdag	  pga.	  din	  sport.	  Har	  du	  behov	  for	  at	  flytte	  eksamener	  eller	  andre	  
prøver,	  skal	  vicerektor	  også	  godkende	  planen.	  	  
	  
Vi	  bevilliger	  skolefrihed	  ud	  fra	  en	  samlet	  vurdering	  af	  din	  sportslige	  og	  skolemæssige	  situati-‐
on.	  Træning	  i	  klubregi	  er	  ikke	  en	  acceptabel	  fraværsgrund	  udover	  aftalt	  morgentræning,	  det	  
er	  til	  gengæld,	  at:	  
	  

• du	  er	  udtaget	  til	  forbunds-‐	  og	  Team	  Danmark-‐støttet	  træning,	  træningslejre	  eller	  in-‐
ternationale	  turneringer	  

• du	  er	  udtaget	  til	  regionale	  forbunds-‐	  og	  kraftcentersamlinger	  

• du	  er	  udtaget	  til	  vigtige	  turneringer	  og	  turneringskampe	  med	  din	  klub	  	  
(vurderes	  fra	  gang	  til	  gang)	  

	  
Du	  skal	  meddele	  de	  præcise	  tidspunkter	  til	  din	  mentor	  i	  god	  tid,	  og	  du	  har	  pligt	  til	  at	  begrunde	  
fravær	  og	  manglende	  opgaveaflevering	  i	  skolens	  fraværssystem.	  	  
	  
Særligt	  for	  4-‐årige	  Team	  Danmark	  elever	  
Undervisningen	  fordeles	  over	  4	  år,	  og	  man	  følger	  derfor	  undervisningen	  i	  mindst	  to	  forskelli-‐
ge	  klasser	  fra	  forskellige	  årgange.	  Det	  betyder,	  at	  elev,	  mentor,	  lærerteam	  og	  vicerektor	  i	  fæl-‐
lesskab	  afgør,	  om	  eleven	  skal	  deltage	  i	  en	  eller	  to	  studieture,	  ligesom	  det	  aftales,	  hvornår	  de	  
store	  opgaver	  skal	  produceres	  og	  afleveres.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	   4	  

4.	  Dit	  netværk	  som	  eliteidrætselev	  
Når	  du	  indgår	  i	  Rødkilde	  Eliteidræt	  får	  du	  idrætslærerne	  Malene	  Wissing	  og	  Helene	  Pørksen	  
tilknyttet	  som	  mentorer.	  De	  skal	  hjælpe	  dig	  med	  at	  skabe	  sammenhæng	  mellem	  dit	  uddannel-‐
sesforløb	  og	  din	  idræt,	  så	  du	  kan	  udvikle	  dig	  både	  indenfor	  idrætten	  og	  uddannelsen.	  	  
	  
Du	  har	  tilknyttet	  din	  mentor	  i	  alle	  3	  år	  –	  for	  Team	  Danmark	  elever	  er	  mentor	  evt.	  tilknyttet	  i	  4	  
år.	  De	  arbejder	  tæt	  sammen	  med	  dig	  og	  dine	  forældre,	  med	  klassens	  studievejleder	  og	  med	  
klubbens	  eller	  forbundets	  kontaktperson.	  Mentors	  opgave	  er	  at	  koordinere	  aktiviteter	  og	  ind-‐
sats,	  så	  det	  bliver	  muligt	  for	  dig	  at	  kombinere	  din	  eliteidræt	  og	  uddannelse	  på	  en	  god	  måde.	  	  
	  
Derudover	  mødes	  du	  regelmæssigt	  med	  din	  mentor,	  så	  I	  kan	  få	  talt	  om,	  hvordan	  du	  trives	  på	  
skolen	  og	  med	  din	  idræt.	  Mentor	  skal	  også	  sørge	  for	  at	  holde	  sig	  orienteret	  om	  relevante	  net-‐
værk,	  der	  er	  vigtige	  for	  dig.	  Ligesom	  det	  er	  dem,	  der	  har	  kontakt	  med	  Team	  Danmark	  og	  evt.	  
drøfter	  forlængede	  forløb	  for	  Team	  Danmark-‐godkendte	  eliteidrætselever.	  	  
	  
Annette	  Fausing,	  der	  er	  studievejleder,	  hjælper	  dig	  med	  spørgsmål	  eller	  problemer	  af	  social,	  
økonomisk	  eller	  privat	  karakter.	  Hun	  svarer	  på	  spørgsmål	  vedr.	  studieretning,	  valgmulighe-‐
der	  i	  fht.	  fag	  og	  niveauer,	  arbejdsrutiner,	  planlægning	  osv..	  Udover	  kontakten	  med	  din	  studie-‐
vejleder	  og	  mentor	  kan	  du	  naturligvis	  også	  få	  råd	  og	  vejledning	  af	  dine	  faglærere.	  	  
	  
For	  at	  få	  en	  god	  uddannelse	  kræver	  det	  også,	  at	  man	  har	  et	  godt	  socialt	  liv	  på	  skolen.	  Derfor	  
deltager	  du	  naturligvis	  i	  fællesarrangementer	  og	  andre	  aktiviteter,	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  et	  
stærkt	  netværk	  med	  skolens	  øvrige	  elever.	  Du	  bliver	  del	  af	  et	  eliteidrætsmiljø,	  hvor	  mange	  
andre	  elever	  forstår,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  dyrke	  idræt	  på	  højt	  niveau.	  	  
	  
5.	  Vores	  forventninger	  til	  elever	  på	  Rødkilde	  Eliteidræt	  
Vi	  vil	  gøre	  meget	  for,	  at	  du	  får	  en	  god	  uddannelse	  samtidig	  med,	  at	  du	  udvikler	  dit	  sportsta-‐
lent.	  Men	  vi	  stiller	  også	  krav	  til	  dig	  –	  ligesom	  vi	  gør	  til	  vores	  øvrige	  elever.	  Derfor	  forventer	  vi,	  
at	  du:	  

• tager	  aktiv	  del	  i	  planlægningen	  og	  udarbejdelsen	  af	  din	  semesterplan	  og	  oplyser	  om	  
aktiviteter	  i	  god	  tid	  

• har	  en	  seriøs	  indstilling	  til	  skolen	  og	  din	  idræt	  

• har	  et	  tæt	  og	  åbent	  samarbejde	  med	  din	  klub	  og	  din	  mentor	  

• er	  fleksibel	  og	  er	  villig	  til	  f.eks.	  at	  modtage	  virtuel	  undervisning	  

• deltager	  i	  skoleaktiviteter	  ligesom	  skolens	  øvrige	  elever	  

Derudover	  forventer	  vi,	  at	  du	  er	  en	  god	  ambassadør	  for	  skolen	  og	  eliteidrætsordningen.	  Det	  
kan	  du	  blive,	  hvis	  du:	  

• er	  villig	  til	  at	  udbrede	  kendskabet	  til	  ordningen	  i	  dit	  sports-‐	  og	  uddannelsesnetværk	  	  

• er	  loyal	  overfor	  ordningen	  og	  dens	  formål	  	  

• bruger	  tøj	  og	  udstyr,	  der	  er	  tilknyttet	  ordningen,	  i	  relevante	  sammenhænge	  

• optræder	  som	  positiv	  repræsentant	  både	  på	  skolen	  og	  i	  det	  øvrige	  samfund	  	  	  	  


