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SAMARBEJDE MED TEAM DANMARK

På Thisted Gymnasium har vi en del elever med en sportslig 
godkendelse fra Team Danmark, der er med til at sikre dem 
den nødvendige fleksibilitet i hverdagen. Thisted Gymnasium 
har desuden også fokus på de eliteidrætselever, der ikke er 
godkendte af Team Danmark, men som dyrker idræt på et 
højt niveau. Både elever på Team Danmark-ordningen og 
eliteidrætselever har mulig for:

• morgentræning tirsdag og torsdag morgen fra 8:00-9:50

• supplerende undervisning

• særligt forløb med fokus på emner, såsom Lifeskills og Dual   
 Career 
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• individuelle afleveringsfrister i forbindelse med skriftlige opgaver

• lektiehjælp

• forlængede forløb – 4 årigt Team Danmark-forløb (obs. Gælder kun TD)

Formålet med Team Danmark-ordningen og eliteidrætsordningen er, at 
give unge eliteidrætsudøvere mulighed for at kombinere idræt på et højt og 
tidskrævende niveau med en ungdomsuddannelse og samtidig få mest muligt 
ud af begge dele.

INDIVIDUEL PLANLÆGNING

Hver enkelt elevs skolegang planlægges, så der er mulighed for morgentræning. 
På Thisted Gymnasium har vi gode erfaringer med, at Team Danmark elever og 
eliteidrætselever ikke går i særlige klasser, men vælger netop den studieretning, 
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der interesserer dem mest. Dette betyder, at 
morgentræningen kan kollidere med timer i 
skemaet, men dette løses individuelt for den 
enkelte elev, f.eks. ved ekstra undervisning 
på andre tidspunkter - og lektiehjælp. På 
lignende måde findes der løsninger i forbindelse 
med deltagelse i stævner og træningslejre. 
Planlægning og opfølgning på dette foregår 
i samarbejde med skolens rektor Søren 
Christensen.

Alle Team Danmark elever og alle 
eliteidrætselever deltager i et særligt forløb 
med det formål at klæde dem på til at håndtere 
et liv, der kræver prioritering, stresshåndtering 
og evnen til at præstere under særlige forhold. 
Dette vil hjælpe dem i deres idrætskarriere, deres 
skoletid - og når karrieren er slut.

SÆRLIG STUDIERETNING

På Thisted Gymnasium har vi Team DK elever 
og eliteidrætselever fra mange forskellige 
idrætsgrene f.eks. fodbold, håndbold, surf, 
badminton, squash, svømning og cykling.

Herudover er det muligt at vælge en særlig 
studieretning med idræt på B-niveau som 
studieretningsfag. Denne studieretning udbydes 
som en forsøgsordning på ganske få gymnasier, 
bl.a. Thisted Gymnasium. Det er også muligt at 
vælge Idræt B som valgfag i 3.g.
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