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Tornbjerg Elite Vision 2020  

Idégrundlag 

Tornbjerg Elite er et uddannelsestilbud til unge eliteidrætsudøvere, der vil kombinere den gymnasiale 

STX-uddannelse og eliteidræt i et professionelt, fleksibelt studiemiljø. Gennem et nationalt og interna-

tionalt 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. 

Værdier 

Ordningen er klart struktureret uddannelsesmæssigt og bygger på innovative løsninger og individuel 

tilrettelæggelse i samarbejde med elev, klub og forbund. Samarbejdet udvikles i retning af stadig stør-

re selvstændighed hos eleven, der på den måde bliver rustet til at klare udfordringerne som studeren-

de og eliteidrætsudøver. 

Bedst mulig faglighed 

Skolen giver plads og opbakning til de store sportslige oplevelser – og sporten giver plads til de store 

skoleopgaver, således at eleven kan leve sig ud BÅDE i sport OG i skole på en socialt og samfundsmæs-

sigt forsvarlig måde gennem: 

 Fleksibilitet i planlægning og afvikling af skolegang og opgaver, således at arbejdsbelastningen 

fordeles med henblik på muligheden for optimal præstation i skole og sport. 

 Frihed til stævner og arrangementer.  

 Flytning af prøver og skriftlige afleveringer. 

 Supplerende undervisning v. sportsligt fravær. 

 Morgentræning 2 gange om ugen i skemafriholdte moduler. 

 Inddragelse af eleven i planlægning og beslutninger. 
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Studiemiljø 

Skolen sikrer et optimalt studiemiljø i sociale og trygge rammer gennem: 

 Elev-til-elev buddyordninger sikrer faglig og social tilknytning.  

 Dobbelte bogsæt, hvis bogtransport opleves som en belastning. 

 Hvilerum til brug i mellemtimer eller efter endt skoledag. 

 Adgang til skolens styrke- og træningsrum. 

 Fælles tøjpakke for elever tilknyttet ordningen.  

 Semesterevents, hvor samværet med de øvrige elever på eliteidrætsordningen er højt priorite-

ret. 

 Mange elitesportsudøvere på hver årgang. Der er så mange og så forskellige topudøvere på 

skolen, at det er muligt at spejle sig i andre/andres præstationer, dele den livsstil, der kende-

tegner topatleter, finde opbakning og respekt blandt ligesindede. 

 Vejledning om karriere (skole i sammenhæng med eliteidræt - fx valg af 4-årig STX for Team-

Danmark godkendte). 

 

Det hele menneske 

Skolen støtter eleven, således at eleven har mulighed for at udvikle sig optimalt gennem 

 Mentorordning (en tillidsperson, der altid er der og hjælper med planlægning og større pro-

blemstillinger). 

 At skolens miljø signalerer opmuntringer via smil, bemærkninger og spørgsmål, der værdsæt-

ter atleten/eleven. 

 Skolen – lærerne, ledelsen og administrationen er uddannet i at håndtere elitesportsfolk og de-

res problemstillinger. 

 Målrettet arbejde med life skills for eleven(planlægning, prioritering, motivation, valg/fravalg, 

synergi: skole/idræt) 

 Life skills arrangementer for forældre til eliteidrætselever  

 Klubben – trænere/talentchef er i tæt kontakt med mentor/skolen og drøfter atletens/elevens 

udvikling. 
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Samarbejde   

Skolens viden, know-how, og platform for eliteidrætsudøvere, udvikles og vedligeholdes i tæt kontakt 

med eleven, forældre og samarbejdspartnere i lokale, nationale og internationale netværk:  

 Samarbejdskontrakt ved start i 1.g 

o udveksling af informationer med træner/klub/elev/forældre 

o årsplan tilsendes skolen af eleven 

o udfyldelse af screeningsark 

 Specialforbund/DIF 

 Odense Kommune 

 Team Danmark 

 Aftagende uddannelsesinstitutioner (UCL,SDU) 

 Internationale netværk for uddannelse og eliteidræt. 

 

 

Etik 

Skolen garanterer, at der arbejdes ud fra etisk forsvarlige principper, således at der altid arbejdes for 

elevens sag: 

 Mentor har tavshedspligt, men arbejder inden for rammerne sammen med de talentansvarlige 

i klubberne.  

 Mentor inddrager studievejledere eller andre relevante, hvis problemstillingens omfang og art 

ikke skønnes at være direkte afledt af forholdet mellem skole og idrætskarriere. 

 Skolen blander sig ikke i klubbers/træneres dispositioner. 

 Der lægges lige stor vægt på skole og idrætskarriere (dog ikke nødvendigvis på de samme tids-

punkter, hvis enten skole eller idrætskarriere kræver særligt fokus på særlige tidspunkter). 
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Strategi/udvikling 

 Internationalt samarbejde: Minimum 1 person fra Tornbjerg Elite deltager årligt i internatio-

nalt netværksmøde. 

 Platform for innovativ organisationsudvikling:  

o Fundraising,  

o Mentalværktøjer fra eliteidræt overføres til alle elever  

o Eksemplarisk samarbejde overføres til andre af skolens indsatsområder. 

 Central del af Tornbjerg Gymnasiums profil gennem fortsat optag af minimum 20 godkendte 

udøvere pr. år. 

 Fastholdelse af Team Danmark ”Uddannelsespartner” licensen via forsat kvalitetsarbejde og 

volumen. 

 Fokus på udvikling af strukturer, metoder og tilrettelæggelse i samarbejde med landets øvrige 

Eliteidrætsgymnasier 

 Udvikling af ordningens struktur i takt med den politiske (skolepolitiske) udvikling bestemt af 

undervisningsministeriet. 

 Tornbjerg elite søges i så høj grad som muligt integreret i skolens talentarbejde.   

 Styrket samarbejde med Odense Kommune 

 Fortsat arbejde med begrebet ”Elite” 


