
Det kræver mange ofre 
at nå helt til tops, 

men din uddannelse 
behøver ikke være 

et af dem...



Som ung og talentfuld idrætsudøver med store drømme om at nå den 
absolutte elite står du over for et svært dilemma. For på den ene side 
har du sikkert lyst til at kaste alt andet til side og satse 100% på din sport. 
Men samtidig ved du inderst inde, at det er nødvendigt også at tænke 
på den tid, der kommer efter livet som eliteidrætsudøver. Den barske 
virkelighed er nemlig, at hver gang et enkelt talent når hele vejen til top- 
pen, er der mindst seks, der af den ene eller anden grund er faldet fra 
undervejs. Enten på grund af skader eller fordi talentet bare ikke rakte.

På Tornbjerg Elite får du en fantastisk mulighed for at udleve dine sports- 
lige ambitioner samtidig med, at du giver dig selv et vigtigt sikkerheds- 
net i form af en studentereksamen (STX). Hos os er uddannelsen nemlig 
skræddersyet til at matche de helt specielle forhold, der gælder for elite-
idrætsudøvere, både i forhold til træning og konkurrence.

Tornbjerg Elite er et uddannelsestilbud til 
unge eliteidrætsudøvere, der vil kombinere 
den gymnasiale STX-uddannelse og elite-
idræt i et professionelt, fleksibelt studiemiljø
Gennem et nationalt og internationalt samarbejde er Tornbjerg Elite 
førende på kvalitet i arbejdet med eliteidrætselever i STX-regi og er 
en platform for innovativ organisationsudvikling og en central del af 
Tornbjerg Gymnasiums profil. Skolen giver plads og opbakning til de 
store sportslige oplevelser, og sporten giver plads til de store skole-
opgaver, således at du kan leve dig ud BÅDE i sport og i skolen på en 
socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde.

Som elev på Tornbjerg Elite kan du tage en STX på 3 eller 4 år (den 4-årige 
løsning er imidlertid kun for Team Danmark godkendte elever). Du kommer 
igennem den samme uddannelse som de øvrige elever på Tornbjerg 
Gymnasium. Skoleforløbet er tilpasset, så du bl.a. kan træne to morgener 
om ugen, ligesom du kan få fjernundervisning og rykke rundt på lektioner 
og lektier, når du er afsted til konkurrencer. Tornbjerg Elite koordinerer  
og samarbejder med lærere, trænere og klubber om det fælles mål:  
At få dig bedst muligt igennem uddannelsen og samtidig sikre, at du 
kommer ud på den anden side som et helt menneske.
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Vores mål er 

at få dig bedst 

muligt igennem 

uddannelsen 

og samtidig sikre, 

at du kommer 

ud på den anden 

side som et 

helt menneske.
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Morten Tykgaard Hansen, Mentor & Elitekoordinator 
Marie Schmidt, Mentor & Elitekoordinator 

Helle Larsen, Sekretær
Georg Sveistrup, Mentor & Uddannelsesleder

Mentortilbud 

og supplerende 

undervisning.

Udover at opstille nogle rammer, som tillader 
dig at morgentræne, deltage i trænings-

samlinger og konkurrence, tilbyder vi elever 
på Tornbjerg Elite en mentorordning. En mentor 

kan så vidt det er muligt hjælpe dig med at 
få en bedre sammenhæng mellem skole og 

idræt i din hverdag.  
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Tornbjerg Elitepakken 
indeholder:

En jakke med broderet navn og en t-shirt med logo

Ideelle styrketræningsfaciliteter – reserveret tirsdag og 
torsdag morgen og adgang i øvrigt fra 7.00 til 16.30

Hvile- og lektierum

Dobbelte bogsæt

Mentorordning

Kursus i Life Skills

Buddyordning (hvis nødvendigt)

2 årlige Tornbjerg Elite arrangementer med sportslig 
underholdning, udfordring og læring på højt niveau 

(for alle årgange)

Samlet pris for pakken: Kr. 1.000,-

For at blive optaget skal du:
Dyrke idræt på regionalt eller 

nationalt/internationalt niveau

Bruge mindst 10-15 timer om  
ugen på træning og konkurrencer

Være uddannelsesparat til en 
gymnasial uddannelse

Godkendes af Eliteidræt Odense 
(Odense Kommune)

Mentor tager regelmæssige 
samtaler med dig om din 
trivsel i skolen og i idræts-
sammenhæng

Mentor orienterer sig om 
din idrætslige trivsel i 
relevante netværk

Mentor varetager kontakt 
med Team Danmark og 
drøfter evt. forlængede forløb 
med Team Danmark-
godkendte elever

Mentor arbejder tæt 
sammen med klassens 
studievejleder, hvis der er be-
hov for dette

Supplerende undervisning

Derudover laver vi mindst 2 gange om året 
sociale arrangementer for elever på Tornbjerg 
Elite. Arrangementerne ligger udover de arrange- 
menter, man har med sine klassekammerater  
og den øvrige skole. For eksempel tager vi ud 
og træner sammen, spiser frokost og hører et 
spændende foredrag, går på rundvisning eller 
noget tilsvarende.



Skolen og Tornbjerg Elite 
støtter eleven, således at 
eleven har mulighed for at 
udvikle sig optimalt fordi:

Skolens miljø signalerer 
opmuntringer via smil, be-
mærkninger og spørgsmål, 
der værdsætter atleten/
eleven

Skolen, lærerne, ledelsen 
og administrationen er 
uddannet i at håndtere 
elitesportsfolk og deres 
problemstillinger

Vi arbejder målrettet med 
Life Skills (planlægning, 
prioritering, motivation, 
valg/fravalg, synergi: 
skole/idræt)

Klubben og trænere/talent- 
chef er i tæt kontakt med 
mentor/skolen og drøfter 
atletens/elevens udvikling

Vidste du at 2/3 af 
Danmarks medalje- 
tagere i Rio var under 
uddannelse? 
Mange af de kompe-
tencer du udvikler i 
sporten kan bruges i 
skolen og omvendt.

Team Danmark aner-
kender 26 STX gymnasier 
i Danmark, der har 
særligt veludbyggede 
ordninger for eliteidræts-
udøvere. Her har atleter 
optimale betingelser for 
at kombinere sport  
og uddannelse, bl.a. i 
form af mulighed for at 
træne om morgenen 
inden skolegang. 
De 26 STX gymnasier 
kaldes Team Danmark 
Uddannelsespartnere.
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Gustav Juul Frimodt, golf

Jeppe Bach Svagin, håndbold

“Hvis jeg som golfspiller skal kunne fokusere 
på min sport, så er det vigtigt for mig,  

at der er ro på andre ting i min hverdag
- og bl.a. derfor har jeg valgt Tornbjerg Elite” 

“Det er vigtigt for mig 
at vide, at der altid er 
en dør åben, hvis jeg 

mangler hjælp”

Freja Blom Thomsen, atletik

“Jeg har en meget fin balance 
mellem min atletik og skolen 
og jeg føler mig tryg ved, at der 
er masser af hjælp at hente, 
både på det skolemæssige 
og på det menneskelige plan”
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Læs mere om Tornbjerg Elite og uddannelsens 
studieretning, se vigtige datoer bl.a. ansøgnings-

frister og informationsmøder, find ansøgnings-
skema og meget andet på vores hjemmeside: 
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Skærmhatten 15, 5220 Odense SØ •  Tlf. 66 15 71 02
www.tornbjerg-gym.dk

Kontakt sekretær Helle Larsen for nærmere information: 
hl@tornbjerg-gym.dk •  Tlf. 66 15 71 02

F R I T I D  O G  E L I T E I D R Æ T
Chefkonsulent Michael Johansen
By- og Kulturforvaltningen, Nørregade 36-38,
5000 Odense C •  Tlf. 51 21 63 68
www.odense.dk/eliteidraet

Om Tornbjerg Elite:
Startet i 2007 - første 7 eliteidrætselever dimitterede i 2010 

Ca. 80 elever fordelt på de tre årgange

Team Danmark Uddannelsespartner 

Medlem af eliteidrætsgymnasier.dk 

Samarbejder med CSUSA (scholarships i USA)

Det koster 1.000 kr. i alt at gå på Tornbjerg Elite - beløbet dækker 
tøjpakke, mentorordning, events, styrketræning m.m.

Om STX-uddannelsen på Tornbjerg Elite:
Varer 3 eller 4 år

Eliteidrætselever går på samme hold i grundforløbet

For at få de bredeste muligheder vælger du som eliteidrætselev 
mellem en naturvidenskabelig og en samfundsvidenskabelig 

studieretning - begge med mulighed for bl.a. matematik og 
engelsk på A niveau samt fysik på mindst B niveau


