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“Det bedste ved klassen 
er, at vi har en fælles 
forståelse for hinandens 
hverdag. Vi kommer alle 
med en kæmpe madpakke 
og har alle respekt for, at 
vi nedprioriterer det sociale 
liv uden for skolen. Vi har 
forståelse for et nej, og vi 
ved alle, at sporten fylder 

meget.”

“Det bedste ved linjen er 
fleksibiliteten. Lærerne er 
meget forstående, og hvis 
man fx har brug for lidt 
ekstra tid til afleveringer 
eller skal gå tidligere pga. 
tuneringer, er de meget 

forstående.”

Aalborghus 
Eliteidræt

Dyrker du idræt på 
eliteniveau, så er Aalborghus 

Eliteidræt et godt valg. Her kan du 
vælge mellem studieretning 4 og 5, 
som giver dig de bedste muligheder 

for et skræddersyet forløb:   

sport og uddannelse i balance

UDDANNELSESPARTNER

AALBORGHUS 
ELITEIDRÆT

Her gør vi hinanden bedre

SÆRLIGE 
ELITEIDRÆTSkLASSER

Vi har klasser udelukkende med 
andre eliteidrætselever, som har 

forståelse for dig og dine 
prioriteter.

FLEkSIBILITET
Du vil møde stor fleksibilitet i 

forhold til lektier, afleveringer og 
undervisning. 

TEAm DANmARk
Aalborghus er Team Danmark 
Uddannelsespartner, fordi vi 

lever op til en lang række 
kvalitetskrav i vores uddannelse. 

Aalborghus Eliteidræt er både 
for Team Danmark-elever og 

andre eliteidrætselever.  

SAmARBEjDE OG 
VEjLEDNING

Vi har gode erfaringer med at 
samarbejde tæt med både hjem 

og klub. På den måde kan vi 
vejlede  dig bedst muligt.

LIFE SkILLS
Vores eliteidrætselever 

uddannes i at tackle udfordringer i 
deres dobbeltkarriere. Vi 

holder kurser og foredrag med 
topatleter, der selv har prøvet 

udfordringerne. 

FORLÆNGET UDDANNELSE
Som Team Danmark-elev får du 

mulighed for et forlænget 
uddannelsesforløb på fx fire år. 

SUPPLERENDE 
UNDERVISNING

Som Team Danmark-elev kan du 
modtage ekstra undervisning ved 
fravær pga. stævner og lignende. 

Sofie Heby 
Pedersen

mountainbike-
rytter

mORGENTRÆNING
Du får fast morgentræning i dit 
skema, hvor du kan træne med 

din egen klub. 

Aalborghus Eliteidræts muligheder og fordele
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Hamse mahdi 
Hussein

Fodboldspiller

Lær mere om studieretning 6, 
hvis du bl.a. gerne vil være 

klogere på politik, samfund og 
kultur i Europa – på fortid, nutid, 

fremtid, tendenser  
og udvikling:

En dobbelt-
karriere kræver  

planlægning 
og struktur i 
hverdagen  

“Det er lidt presset, og 
derfor er man nødt til at 
stramme sig an. Der er 
ikke altid lige plads til at 
slappe af derhjemme, når 
der fx skal laves lektier. 
At kunne planlægge og 

prioritere sin tid er 
altafgørende, og det er jeg 
blevet bedre til, efter jeg er 

startet på gymnasiet.“

“Det er svært at leve af at 
danse, og som danser er 

jeg jo også meget afhængig 
af min partner, og så er 
det altså godt at have en 
uddannelse at kunne falde 

tilbage på.“

På Aalborghus Eliteidræt er det 
vigtigt for os, at vores eliteidræts-
elever satser på både en sportslig 

og en uddannelsesmæssig karriere. 
målet er en dobbeltkarriere. 

Vi har stor succes med at uddanne 
atleter med en dobbeltkarriere. 
Vores erfaringer siger, at det er 

de dobbeltfokuserede elever, der 
ender med en karriere på højeste 

idrætsmæssige plan. Internationalt 
samarbejder Aalborghus med andre 

europæiske eliteidrætsskoler, og 
også her siger erfaringerne, at det 
er de elever, der har har et stærkt 
fokus på begge områder, der når 

længst. 

Ikke alle eleverne når til en karriere 
på højeste idrætsmæssige plan. Det 

ved vi, det ved klubberne, og det 
ved udøverne. men vi ved også alle, 
at det er vigtigt at prøve evnerne af, 
for at se hvor langt talentet rækker. 

Den mulighed vil vi godt give 
eleverne.  

      Rektor Torben Poulsen

målet med 
Aalborghus 

Eliteidræt er en 
dobbeltkarriere

karoline jenny 
Amby

Elitedanser

Eliteidrætselever er i gang med 
to uddannelser på samme tid. Det 

kræver god planlægning og struktur 
i hverdagen. Her kan jeg træde til 

og støtte, hvis det i perioder kniber 
for den enkelte elev. 

Desuden er det min opgave at have 
kontakt til de klubber og 

foreninger, som eleverne er aktive i. 
jeg sørger bl.a. for, at kommunika-

tionen om studieture, skadesforløb, 
og eventuelle landsholdssamlinger 

er optimal. 

jeg har tidligere været ansat på 
AaB College gennem fire år og er 

også uddannet som elite- 
fodboldtræner med UEFA A-Licens, 

hvor jeg bl.a. har trænet Fortuna 
Hjørrings elitekvinder samt AaBs 
U-17 ligaherrer. Derfor kender jeg 

til de krav, der stilles til de unge 
eliteidrætsudøvere. 

        Coach Steen Refsgaard


