ESBJERG
ORDNINGEN
Fleksible vilkår på ungdomsuddannelser
for eliteidrætsudøvere

UNGDOMSUDDANNELSER OG 10. KLASSE

ESBJERG
ORDNINGEN

Et tæt samarbejde mellem eliteidrætsklubber, uddannelsesinstitutioner og
Esbjerg Kommune sikrer talentfulde idrætsudøvere optimale betingelser for at
kombinere skolegang med eliteidræt.

UD OVER DET FRIE
STUDIEVALG TILBYDES:

»» Mentorordning
»» Supplerende undervisning
»» Mulighed for buddyordning
»» Idrætspsykologiske workshops

GODKENDELSESKRITERIER
SPORTSFAGLIGT

Udøveren skal tilhøre dansk national elite i
sin aldersgruppe inden for sin idrætsgren
eller deltage i træning, kampe, konkurrencer
og andet i forbindelse med sporten på
nationalt højeste niveau.
Derudover skal udøveren træne minimum 10
timer om ugen ex. transporttid samt deltage
i planlagt morgentræning, såfremt det
tilbydes i klubregi.
På hjemmesiden forefindes de mere
idrætsspecifikke optagelseskrav.

PERSONLIGT

Udøveren skal udvise ansvar, vilje og klar
forståelse for rollen som eliteidrætsudøver
samt have struktur på hverdagen.
Udøveren skal desuden optræde
respektfuldt over for andre mennesker –
både i idrætten, i skolen samt generelt.

ORDNINGEN TILBYDER
UDDANNELSESMENTOR

Der lempes ikke på de faglige krav på
uddannelsen. Skolens mentor sikrer – i
et tæt samarbejde med de respektive
idrætsklubber - en overordnet sammenhæng
i udøverens ungdomsuddannelsesforløb.

SUPPLERENDE
UNDERVISNING

Uddannelsesinstitutionerne vil se fleksibelt
på, at udøveren, som følge af træning
og deltagelse i konkurrencer m.v. vil få
et større fravær end normalt accepteret.
Forudsætningen for denne holdning er, at
eliteidrætsudøveren udviser den samme
ambition, vilje og disciplin i forhold til
skolearbejdet som til idrætten. Afhængig
af mængden af godkendt fravær vil der
efter behov blive etableret supplerende
undervisning for eliteidrætsudøveren.

BUDDYORDNING

Uddannelsesmentoren kan være behjælpelig
med at få en studiekammerat tilknyttet,
som hjælper med at opbygge netværk, tage
notater o.s.v., hvis udøveren er fraværende.

UDOVER DETTE TILBYDER
ORDNINGEN OGSÅ:

»» Idrætspsykologiske kurser og evt.
mulighed for individuelle samtaler

»» Fysisk træning
»» Netværk med andre eliteidrætsudøvere
»» Adgang til styrkefaciliteter

PROCEDURE
FOR OPTAGELSE

Der kan kun ansøges elektronisk. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt
fra d. 4. januar 2021 på www.esbjerg.dk/eliteidræt.

SPORTSFAGLIG
KOMPETENCESCREENING

Der kan blive tale om en sportsfaglig
screening af den ansøgende udøver.
Denne udføres af en tilknyttet klubtræner
- evt. i samarbejde med en uvildig træner.
Screeningen kan foretages ved ansøgers
deltagelse i morgentræningspas sammen
med talentidrætsklasserne på
Vitaskolen Bohr.

OPTAGELSESSAMTALE

Ansøgeren, klubben og Esbjerg Kommune
deltager i samtalen, som finder
sted i april 2021.

SAMTALEN VIL BESTÅ AF:

»» En sportsfaglig drøftelse
»» En drøftelse af uddannelsesplanen
»» Personlig baggrund for at søge optagelse

OPTAGELSE/AFSLAG

Afgørelse om optagelse eller afslag
foretages af klub og Esbjerg Kommune.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Optagelse i EsbjergOrdningen gælder som
udgangspunkt for ét skoleår ad gangen – og
så længe optagelseskriterierne er opfyldt.
Du kan blive optaget i ordningen – også selv
om du ikke bor i Esbjerg Kommune. I så fald
vil det ske mod en egenbetaling på ca. 4000
kr. pr. skoleår.

ANSØGNINGSFRIST

For skoleåret 2021/2022 er
ansøgningsfristen d. 31. marts 2021.

UDDANNELSER

»» Studie 10 (10. klasse)
»» Esbjerg Realskole (10. klasse)
»» Esbjerg Gymnasium (STX, IB)
»» Rybners (STX, HHX, HTX og

erhvervsuddannelser – herunder
EUX og EUD)

»» Ribe Katedralskole (STX, HHX)
»» VUC Esbjerg (voksenuddannelser)
»» Social – og Sundhedsskolen Esbjerg

YDERLIGERE
INFORMATION

ESBJERG KOMMUNE

Anna Bach Kristensen
Eliteidrætskonsulent
Tlf.: 2152 7414
Mail: ank22@esbjergkommune.dk
Fritid
Torvegade 74
6700 Esbjerg

KONTAKTPERSONER PÅ UDDANNELSESINSTITUTIONERNE
STUDIE 10

Thomas Madsen, leder / thom4891@esbjergkommune.dk

ESBJERG REALSKOLE

Carsten Thyrsting, skoleleder / carsten@esbjergrealskole.dk

ESBJERG GYMNASIUM

Lotte Haandbæk, uddannelsesmentor / lh@egonline.dk

RYBNERS GYMNASIUM – STX

Simon Due Overbeck, uddannelsesmentor / sd@rybners.dk

RYBNERS GYMNASIUM – HHX

Sanne Keller Storgaard, uddannelsesmentor / sks@rybners.dk

RYBNERS GYMNASIUM – HTX/HF

Karsten Skov Rasmussen, uddannelsesmentor / ksra@rybners.dk

RYBNERS ERHVERVSUDDANNELSER – TEKNISK SKOLE EUD/EUX

Jesper Køhler Christensen, uddannelsesmentor / jkc@rybners.dk

RYBNERS HANDELSSKOLE EUD/EUX

Henrik Zidoree, uddannelsesmentor / hz@rybners.dk

RIBE KATEDRALSKOLE

Allan Gade Jacobsen, uddannelsesmentor / aj@ribekatedralskole.dk

SOCIAL – OG SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG

Eva Fredslund Hansen, uddannelsesmentor / efh@sosuesbjerg.dk

WWW.ESBJERG.DK/ELITEIDRÆT
BESØG OGSÅ VORES SIDE PÅ FACEBOOK!
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