Aalborghus
Eliteidræt
sport og uddannelse i balance
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.
Læs mere her:

Maja Holm Baun
UDDANNELSESPARTNER

Fodbold
AaB

Fleksibilitet

Fællesskab

Morgentræning

“Det bedste ved linjen er
fleksibiliteten. Lærerne er
meget forstående i forhold til
fravær og afleveringsfrister.
Det giver mig mulighed
for at gå all in i min sport,
mens chancen er der.”

“Fordelen ved en
dobbeltkarriere er, at man
også har et fællesskab uden
for sporten. Så går det
dårligt med sporten i en
periode, kan man dyrke
succeserne i skolen og
omvendt.”

“Muligheden for
morgentræning er
afgørende for, at jeg kan
blive bedre til min sport.
Jeg yder nemlig bedst i
starten af dagen, så derfor
er den tidlige træning vigtig.”

- Maja

- Tobias

- Karoline
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Vi gør hinanden bedre

Muligheder og fordele hos Aalborghus Eliteidræt

Dobbeltkarriere
På Aalborghus Eliteidræt er det vigtigt
for os, at vores eliteidrætselever
satser på både en sportslig og en
uddannelsesmæssig karriere.
Målet er en dobbeltkarriere.
Vores erfaringer siger, at det er de
dobbeltfokuserede elever, der
ender med en karriere på højeste
idrætsmæssige plan. Derudover
skaber den dobbelte karriere også
en mere robust og balanceret elev,
som ikke er så udsat for eventuelle
udfordringer på én af de to arenaer,
da der altid vil være noget
andet at fokusere på.

Camille Normann
Idrætsgymnastik
AIG Aalborg

Ikke alle elever 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 gerne give eleverne.
- Vicerektor Grethe Andersen

Morgentræning

Samarbejde og vejledning

I dit skema får du plads til fast
morgentræning, hvor du kan
træne med din egen klub eller
deltage i Elitesport Aalborgs fælles
fysiske morgentræning.

Vi har gode erfaringer med at
samarbejde tæt med både hjem og
klub. På den måde kan vi
vejlede dig bedst muligt.

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.

Life skills

Lucas H. Mejlhede

Sportskarate
SPORSKARATE.DK

Vores eliteidrætselever
uddannes i at tackle udfordringer
i deres dobbeltkarriere. Vi holder
kurser med fokus på planlægning,
genopladning, motivation,
målsætning osv.

Eliteidrætskoordinator
På Aalborghus går vi langt for at
hjælpe eleverne med at opnå deres
idrætslige og faglige ambitioner.
Vi har stor erfaring med at hjælpe
elever med en dobbeltkarriere.
Klasserne har et rutineret lærerteam
omkring sig, som er fleksible og
støttende i travle perioder.

Team Danmark
Aalborghus er Team Danmark
Uddannelsespartner, fordi vi
lever op til en lang række
kvalitetskrav. Aalborghus
Eliteidræt er både for elever
med og uden en sportslig
godkendelse fra Team Danmark.

Som eliteidrætskoordinator arbejder
jeg målrettet med at støtte og vejlede
vores elever i at få en sammenhængende og overskuelig hverdag.

Forlænget uddannelse
Som Team Danmark-elev får du
mulighed for et forlænget
uddannelsesforløb på fx fire år.

Supplerende undervisning
Som Team Danmark-elev har
du mulighed for at modtage
ekstra undervisning ved
landsholdsrelateret fravær.

Gustav Heby

Mountainbike
Wilier Triestina Pirelli

Jeg er også kontaktperson til
klubber og forældre, hvis der skulle
opstå udfordringer, som vi skal løse
i fællesskab. Jeg hjælper også vores
Team Danmark-elever med at søge
om timer til ekstra undervisning ved
sportsligt fravær og vejleder
dem, der overvejer at forlænge
uddannelsen med et ekstra år.
- Eliteidrætskoordinator
Kasper Sørensen
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