
Elite idrætselever Gribskov Gymnasium og elite idrætsklasse 

Gribskov Gymnasium. 

 

Gribskov Gymnasium er pr. nov. 2016 blevet optaget i Danske Eliteidræts 

Gymnasiers sammenslutning.  

Vores mål er at tilbyde eliteidrætselever så gode forhold som muligt for at kunne 

gennemføre deres ungdomsuddannelse og for at kunne fortsætte deres sportslige 

udvikling hos udøvere i international, national og regional elite.  

Dette sker i tæt samarbejde med ”Gribskov Elite” og relevante klubber i og uden for 

kommunegrænsen. 

 

For kommende 1.g elever, der starter august 2017, vil der ved endelig 

studieretningsvalg blive oprettet en eliteidrætsklasse med Bio A og Kemi B samt 

Idræt B som valgfag (starter i 2.g). Ved at gå i denne klasse gives der rum til 

morgentræning, i egen klub eller på gymnasiet. Frem til nov. møder alle 1.g eleverne 

1 – 2 dage om ugen senere og efter endeligt studieretningsvalg møder 

eliteidrætsklassen i 1.g og 2.g 1 – 2 dage om ugen senere så der er plads til 

morgentræning.  

Her har man i øvrigt mulighed for at tage DIF´s træneruddannelse 2. 

 

For alle eliteidrætselever (også de der ikke har valgt eliteidrætsklassen) tilbydes der:  

- Fælles arrangementer med sportslig og social sigte. 

- Der kan tilbydes Team Danmark ordning, med mulighed for tilrettelæggelse af 

uddannelsen over 3 eller 4 år (kræver TD-godkendelse). 

- Professionel vejledning i gymnasie- og idrætskarriere (via studievejledningen). 

- Fleksibel tilrettelæggelse af skolegang med plads til sportsaktiviteter 

(herunder flytning af prøver og supplerende undervisning). 

- Buddy-ordning (varetagelse af faglige / sociale aspekter v. længerevarende 

fravær) på tværs af idrætsgrene. 

- Ved længerevarende fravær grundet idræt, kan der tilbydes ekstra 

undervisning også hvis man ikke er team Danmark godkendt. 



 

Hvem kan gå under betegnelsen ”Eliteidrætselever”: 

Elever der er godkendt af Gribskov Elite i samarbejde med Gribskov Gymnasium og 

elever med en Team Danmark godkendelse. Hvis man dyrker sin idræt uden for 

kommunen eller bor udenfor kommunegrænserne, så vil godkendelsen ske ved en 

dialog med pågældendes klub, på daværende tidspunkt. 


