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Elever på Tornbjerg Elite, efterår 2011

1. Elever på Tornbjerg Elite
Emil Bech Christiansen
Julie Davidsen

Fodbold Næsby
Badminton OBK

Jeppe Føns Rasmussen
Rita Reindel

Badminton OBK
Fodbold B1913/Dalum

Morten Munk Jensen

Fodbold Næsby

Haris Scirovic

Fodbold FC Fyn

Rasmus Hjort Jensen

Fodbold Næsby

Mark Kongstedt

Fodbold FC Fyn

Mads Juncher Jørgensen

Fodbold Næsby

Martin Hartvig Larsen

Fodbold FC Fyn

Alex Larsen

Gokart Søndersø karting klub

Nermin Fejzic

Fodbold Næsby

Rasmus Larsen

Fodbold Næsby

Lasse Fribo

Fodbold Næsby

Christian Rørmose Madsen

Vægtløftning Kumo

Nicolaj S. E. Knudsen

Fodbold Næsby

Kristian Pedersen

Fodbold Næsby

Simon Eriksen

Fodbold Næsby

Anna Rubæk

Fodbold OB

Emil Høstrup

Fodbold Næsby

Maiken Sørensen

Badminton OBK

Karoline Smidt Nielsen

Fodbold OB

Anders Christian Thomsen

Fodbold FC Fyn

Emma Kielberg

Håndbold GOG

Mikkel Ørbech

fodbold OB

Hana Hadzikadunic

Håndbold HC Odense

Mikkel Kirkegaard Øritsland

Speedskating ORK

Sigurd Varming

Volleyball VK Hjallese OBS! 4-årig

Hanne Welinder

Svømning STO

Nanna Hupfeldt

Fodbold OB

Johanne Kjær Tolstrup

Svømning STO

Stinna Tange Kaastrup
Nicolai André Larsen

Thorup Sportsrideklub
Fodbold FC Fyn

Josefine Møller Jeppesen
Ditte Elschner Kristensen

Svømning STO
Triathlon OTK/STO OBS! 4-årig

Jeanette Langsager

Ishockey OIK

Simon Mølgaard

Udspring Frem

Simone Dupont Larsen
Rasmus Schmidt

Håndbold HC Odense
Fodbold OB

Laura Hagemann Jensen
Rasmus Skov Langhorn

Volleyball Marienlyst/Fortuna
Volleyball Marienlyst

Tobias Schach Pedersen

Fodbold FC Fyn

Natasja Simonsen

Svømning STO

Søren Lærche

Fodbold FC Fyn

Simon Nielsen

Ishockey OIK

Anders Bækgaard Hansen

Fodbold FCFyn

Thomas René Hansen

Ishockey OIK

Esben Hessellund Petersen

Fodbold OB

Nicolai Thomsen

Golf Odense Golfklub

Shervin Mazaheri

Taekwondo

Nikolaj Mortensen

Badminton OBK OBS! 4-årig

Kasper Larsen

Fodbold OB

Celine Juel

Badminton OBK OBS! 4-årig

Mathias Wiingaard

Fodbold FCFyn

(Sofie Jæger)

Stand by p.t. Håndbold DHG

Mie Strandby Jul

HC Odense

(Celine Hørdum)

Stand by p.t. Fodbold OB

Josefine Ryom Klausen

Kapgang OBS! 4g

(Frederik Bladt)

Stand by Fodbold OB

Anders Feddersen

Odense Bulldogs OBS! 4g

(Anna Staal Christensen)

Stand by skadet

Troels Østergaard

Rulleskit OBS! 4g

Morten Andersen

Svømning STO

(Lars Wermuth) Stand by

(Odense Kajak)

Mette Schytt-Nielsen (Stand by)
Britta Olsen

Badminton OBK OBS! 4g
Fodbold OB OBS! 4g

(Jacob Madsen) Stand by
Johannes Sterobo

(Marienlyst B)
Fodbold Næsby B
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2. Ordningens hovedpunkter
 Ordningen er et forpligtende samarbejde mellem Tornbjerg Gymnasium,
Odense Kommunes Eliteidrætssekretariat og eliteidrætselevernes klubber.
 Ordningen varetages af Georg Sveistrup og Marie Schmidt, Tornbjerg
Gymnasium.
Navn:
Sv, Georg Sveistrup, uddannelsesleder.
Funktion: Uddannelsesleder, teamdanmark‐
vejleder, mentor, overordnet ansvar.
Fag:
Idræt og historie
Adresse: Haveløkken 11, 5210 Odense NV
Direkte tlf: 6315 5551, privat 6616 6736
E‐mail:
gesv@tornbjerg‐gym.dk

Navn:
Funktion:
Fag:
Adresse:
Hjemmetlf:
E‐mail:

Sc, Marie Schmidt, lærer.
Elitekoordinator, mentor.
Idræt og biologi
Eckersbergsvej 3, 5230 M
66159434, mob. 25852434
sc@tornbjerg‐gym.dk

 Status som eliteidrætselev opnås efter godkendelse af skolen og sekretariatet.
 Alle godkendte har ret til skemalagt morgentræning tirsdag og torsdag, samt
fri for undervisning/flytning af prøver og opgaver forudsat det er godkendt af
skolen (Sv) til deltagelse i sportslige begivenheder og arrangementer.
 Team Danmark godkendte elever har endvidere ret til at forlænge
skoleforløbet med 1 år til en 4‐årig studentereksamen.
 Tornbjerg Gymnasium tilbyder et eliteidrætsmiljø for ordningens deltagere.
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3. Fordele for elever på Tornbjerg Elite
 Skemalagt morgentræning tirsdag og torsdag – fri senest kl. 15.25 (dog
specielt skema for svømmere)
 Frihed til konkurrenceaktiviteter – dokumenteret og tilpasset
ekstraundervisning/flytning af prøver (se også 6. Skolefrihed og supplerende
undervisning)
 Praktiske hjælpeforanstaltninger (lektierum, hvilerum, dobbelte bogsæt m.v.)
 Mentorordning (se også 4. Mentorordningen på Tornbjerg Elite)
 Fleksible løsninger i spidsbelastede perioder
 Eliteidrætsmiljø – fællesarrangementer for eliteidrætselever (se også 5.
Sociale forhold)
Britta Olsen, OB
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4. Mentorordningen på Tornbjerg Elite
 MENTORORDNINGENS OVERORDNEDE FORMÅL:
Ordningens formål er at bidrage til, at der skabes sammenhæng i dit
gymnasieforløb, således at du kan udvikle dig både idrætsligt og
skolemæssigt.
 Mentor er tilknyttet eleven alle 3 (4) år.
 Mentor arbejder tæt sammen med klassens studievejleder
 Ordningen varetages af Georg Sveistrup og Marie Schmidt.

 Mentor arbejder tæt sammen med dig, klassens studievejleder, klubbens
(forbundets) kontaktperson og dine forældre med henblik på at koordinere
aktiviteter og indsats, der gør det muligt at kombinere eliteidrætten og skolen
på tilfredsstillende vis.

 Du skal gå til din studievejleder med spørgsmål og problemer af social,
økonomisk og privat karakter. Ligeledes skal du gå til de uddannelsesmæssige
arrangementer studievejledningen står for.
Nogle gange vil der være overlap mellem studievejlederens og mentors
område. Oplysninger vil kun blive videregivet i relevant omfang og altid kun
med dit samtykke.

 AKTIVITETER
 SKOLE: Du skal følge undervisning og prøver i normalt omfang.
Du laver en overbliksplan sammen med mentor – inkl. evt.
erstatningstimer, fjernundervisning og flytning af aktiviteter.
 SPORT: Du laver en overbliksplan over aktiviteter sammen med mentor.
Aktiviteter på landsholds‐, forbunds‐ eller klubniveau, der griber ind i
skoleaktiviteter, skal du forudgående søge om tilladelse til. Du er selv
ansvarlig herfor.
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RVISNINGEEN
 DEELTAGELSEE I UNDER
 Du har pligt til att begrundee manglen
nde tilsted
deværelsee og
opgaveafleveringg i skolenss fraværssyystem.
 Der find
der ingen godskrivn
ning sted – uanset grunden
g
til fravær.
 Du har pligt til i god
g tid at informere
e mentor om
o idrætssaktivitete
er, der
medførrer fraværr.
Der tagges løbend
de stilling til
t behove
et for evt. suppleren
nde underrvisning.
N.B. Træ
æning i klu
ubregi er ikke accep
ptabel fravværsgrund
d.

 NEETVÆRK
 Mentorr tager reggelmæssigge samtale
er med digg om din ttrivsel i sko
olen og i
idrætsssammenhæ
æng.
 Mentorr orientereer sig i releevant omffang om din
d idrætslige trivsel i de
netværrk, der er relevante
r
herfor.
 Mentorr varetageer kontakten med Te
eam Danm
mark og drrøfter evt.
forlænggede forlø
øb med TD
D‐godkend
dte elever..

Fæ
ællesarrangement fo
or elever på
p Tornbjeerg Elite
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ale forhold
5. Socia
øbende i kontakt
k
m eliteidrætseleveerne om d
med
deres trivsel og
 Sv og Sc er lø
a det er vigtigt
v
de øvrige
ø
elevver, som går
g i
plaanlægningg. Erfaringeen viser, at
klaassen på normale beetingelserr, er beken
ndte med idrætselevernes sæ
ærlige
forrhold. Det er et kravv, at idrættseleverne
e skal deltage i skoleens liv på lige fod
meed alle and
dre. Det er derfor vigtigt, at man
m ikke afgrænser
a
r sig overfo
or resten
af klassen.
ærlige tilfæ
ælde – isæ
ær hos de 4‐årige – kan det blive svært at være fuldt
f
 I sæ
integreret i klassen.
k
Spørgsmål om, hvorvvidt disse elever skaal deltage i en eller
to studieturee, på hvilkket klassettrin AT skaal afvikles,, de store opgaver placeres
p
er centrale her.
h Det afftales nærrmere mellem eleveen, lærerteamet og Sv.
 I sp
pørgsmål af mere personlig karakter
k
he
envender du sig til studievejleder og
fagglærere påå samme vis
v som alle andre elever.
e
Meentorordningen er primært
p
til for
f at hjæ
ælpe eleven
n med at få
f overblikk over sko
ole og idræ
æt i en
hensigtsmæssig samm
menhæng..
u er en del af et eliteeidrætsmiiljø, hvor mange
m
eleever i klasssen vil forstå
 Du
hvo
ordan dett er at dyrkke idræt på
p højt nivveau. Du skal deltagge i
fællesarranggementer for elver på
p Tornbje
erg Elite og
o modtagger en jakkke med
Tornbjerg Elite – logo m.m.

Djemba
D
Djeemba på b
besøg i 1i
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6. Skolefrihed og supplerende undervisning – regler herfor

 Eleverne i eliteidrætsklassen på Tornbjerg Gymnasium kan søge gymnasiet om
skolefrihed og evt. supplerende undervisning på følgende vilkår:
Skolefrihed bevilges ud fra en samlet vurdering af elevens sportslige og
skolemæssige situation. Det vil normalt kunne ske i følgende tilfælde:
 Du er forhindret i at deltage i undervisningen som følge af udtagelse til
forbunds og Team Danmark støttede træning/træningslejre eller
internationale turneringer.
 Du er forhindret i at deltage i undervisningen som følge af udtagelse til
regionale forbunds‐ og kraftcentersamlinger.
 Du er forhindret i at deltage i undervisningen som følge af udtagelse til
vigtige turneringer og turneringskampe med sin klub (konkret vurdering
fra gang til gang).
 Der ydes som udgangspunkt 1 times supplerende undervisning pr.
fraværsdag.
 I samarbejdet mellem dig, klubben, forbundet eller Team Danmark skal
der søges om skolefrihed og evt. supplerende undervisning så tidligt som
muligt og under alle omstændigheder inden 1. fraværsdag.
 Evt. supplerende undervisning tilrettelægges i samarbejde mellem dig og
Tornbjerg Gymnasium. Der kan indgås aftaler om rykning af
afleveringsdato eller virtuel undervisning/aflevering.
 Der kræves dokumentation for denne type idrætslige aktiviteter fra
eksempelvis klub, specialforbund og Team Danmark.
 For hver elev udarbejdes ½ års planer, der beskriver det forventede
behov for skolefrihed m.v.
 Ovenstående gælder også for evt. ansøgning om flytning af eksamen
/prøver.
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7. Planlægning
 Planlægning
Du skal være god til at planlægge. Det er nødvendigt for at din dagligdag kan
hænge sammen med de mange timers træning og evt. transport som du har
oveni at gå i skole.
 Fokus på målet
Du har valgt en skole som er forpligtet på eliteidrætsordningen. Det skulle
gerne give dig muligheden for at få en god studentereksamen – svarende til
dit boglige niveau, samtidig med du får afprøvet dit idrætstalent.
Celine Juel & Mette Schytt, OBK
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8. Forpligtelser for elever på Tornbjerg Elite
 Hvad forventer vi af elever på Tornbjerg Elite:
 Planlægning – semesterplan oplysning om aktiviteter i god tid
 seriøs indstilling til skole og din idræt
 samarbejde med klub og mentor – åbenhed i samarbejdet
 Fleksibilitet i skole og klub (fx villig til virtuel undervisning)
 være en god ”ambassadør” for ordningen
 At du indgår på lige fod med skolens øvrige elever i skoleaktiviteter

 Ambassadørordningen:
 Være villig til at forklare om og udbrede ordningen i de sportslige og
uddannelsesmæssige netværk, hvor du færdes.
 Loyalt at omtale konceptet og dets formål som det er tænkt og fungerer
– fleksibilitet og øget træningsmængde.
 Bære det tøj og udstyr, der måtte knyttes til ordningen, i relevante
sammenhænge.
 Optræde som positiv repræsentant for ordningen både indadtil på skolen
og udadtil i samfundet.
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