
Ansøgning om optagelse som eliteidrætselev for skoleåret 2022/2023 
 
Gribskov Gymnasium er medlem af ”danske eliteidrætsgymnasier”, som har det formål at tilbyde 
alle eliteidrætselever optimale forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse på gymnasiet og 
samtidig fortsætte en sportslig udvikling. Dette gælder for udøvere inden for international, 
national og regional elite. Gymnasiet samarbejder tæt med Gribskov Elite og Talentudvikling 
(GETU) som får kommunal økonomisk støtte og vi samarbejder som gymnasie med relevante 
klubber i og uden for kommunegrænsen. 
 
 
Gribskov Gymnasium tilbyder alle eliteidrætselever i grundforløbet muligheder for morgentræning 
og hen ad vejen gruppecoaching efter behov. 
Morgentræning ligger som blok i skemaet onsdage 6.45-7.55 og fredage 8.10-9.50. For nystartede 
elever i grundforløb vil skemapositionen fredag morgen altid være ledig til morgentræning uanset 
der trænes i klubregi / hjemmefra eller på skolen. Hvis eleven vælger studieretning med BI-Ke og 
idræt som valgfag på B-niveau vil skemaet også give mulighed for morgentræning 8.10-9.50 fast 
hver fredag. Gruppecoaching vil tilbydes i mindre hold i løbet af skoleåret. 
 
Desuden tilbyder vi eliteidrætselever følgende: 
 

- Der vil blive afholdt fællesarrangementer med sportsligt og socialt sigte 
- Der kan tilbydes Team Danmark ordning 
- Vejledning i studie- og idrætskarriere (via studievejledning) 
- Fleksibel tilrettelæggelse af skolegang med plads til sportsaktiviteter (fx flytning af prøver 

og tilbud om supplerende undervisning) 
- Buddyordning (tæt samarbejde med klassekammerat til opfølgning af studieaktivitet socialt 

som fagligt grundet fravær) 
- Ved længerevarende fravær grundet idræt kan skolen tilbyde ekstra undervisning også 

selvom man ikke er Team Danmark godkendt 
- Trivselssamtaler to gange om året igennem gymnasietiden 

 
 
Hvordan kommer du i betragtning som eliteidrætselev?  
1. Du er allerede optaget hos GETU via din sport. 
2. Du er godkendt af Team Danmark. 
3. Du ansøger Gribskov gymnasie om godkendelse via nedenstående slip, afleveres på kontoret. 



ANSØGNING 

 
 
 
Navn og klasse:  
 
Idrætsgren og niveau: 
 
Klub: 
 
Træner og mailadresse på denne: 
 
Underskrift: 
 
Forældres underskrift hvis du er under 18 år: 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Uddannelsesleder Lise Routhier Bentsen &  
Eliteidrætskoordinator Anne-Mette Reiche 
 
 


