U D DAN N EL S ES PARTN ER

Det kræver mange ofre
at nå helt til tops,
men din uddannelse
behøver ikke være
et af dem...

Vores mål er
at få dig bedst
muligt igennem
uddannelsen
og samtidig sikre,
at du kommer
ud på den anden

Tornbjerg er det eneste stx gymnasium på Fyn, der er TEAM DANMARK
uddannelsespartner og medlem af Eliteidrætsgymnasier.

Eneste stx med:
Skemalagt morgentræning tirsdag/torsdag.
Organiserede mentorsamtaler.
Life skills kurser for elever og forældre
(planlægning, prioritering, motivation,
valg/fravalg, synergi: skole/idræt).
Hvilerum med køleskab, dobbelte bogsæt.
Samarbejde og møder med alle betydende
klubber, hvor klubben og trænere/talentchef
er i tæt kontakt med mentor/skolen og
drøfter atletens/elevens udvikling.

side som et
helt menneske.

Tornbjerg Elite fordi:
Skolens miljø signalerer opmuntringer via smil,
bemærkninger og spørgsmål, der værdsætter
atleten/eleven.
Skolen, lærerne, ledelsen og administrationen er
uddannet i at håndtere elitesportsfolk og deres
problemstillinger.
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TornbjergBALANCE
Tornbjerg Gymnasium skaber
plads til et eliteidrætsliv i balance

Mentortilbud
og supplerende
undervisning:

At kombinere sport, uddannelse og privatliv

Mentor tager regelmæs-

kan opleves som udfordrende for mange

sige samtaler med dig

unge atleter.

om din trivsel i skolen og

Er du elev på Tornbjerg Elite bliver du en del

Mentor orienterer sig om

af et forløb, som er integreret i den gymnasiale

din idrætslige trivsel i

dagligdag, hvor der i samarbejde med klubber,

relevante netværk.

i idrætssammenhæng.

trænere, forældre m.fl. skabes et miljø, der giver

de bedste muligheder for en dual career
i balance.

Mentor varetager kontakt
med Team Danmark og
drøfter evt. forlængede

Forløbet TornbjergBALANCE sætter med en
værdibaseret tilgang fokus på at udvikle
særligt vigtige karrierekompetencer så som
selvrefleksion, planlægning, prioritering og
mentalt fokus. Dette sker i et lærende fællesskab, hvor alle tager et medansvar og tør

forløb med Team Danmark-

godkendte elever.
Mentor arbejder tæt
sammen med klassens

“Eliteidrætslinjen passer rigtig fint
til mig, da jeg kan strukturere min
hverdag med træning og skole.
Fleksibiliteten giver plads til lange
ture med landsholdet, og lærerne
samler godt op, når jeg er hjemme
på skolen igen.”
Sarah Sundahl, fodbold
(Odense Q Liga & U19 Landshold)

“Det er en udfordring at spille Ligahåndbold i
Odense HC og gå i 3g samtidig. Heldigvis arbejder
mine mentorer tæt sammen med klubben og
laver et godt program til mig, som giver plads
til jeg kan forfølge mine ambitioner.”
Katja Johansen, håndbold
(Odense HC Liga)

studievejleder, hvis der
er behov for dette.
Supplerende undervisning.

være kreative.

mindst 2 gange om året
sociale arrangementer,

TornbjergBALANCE

der ligger udover øvrige
arrangementer på skolen,
kun for elever på Tornbjerg
man ud og træner sammen,

Implementering i
sporten og skolen

Samarbejde med klubber,
trænere og forældre

Træning af mentale
færdigheder

6 tematiserede forløb

Elite. For eksempel tager
spiser frokost, tager til
spændende foredrag,
går på rundvisning el.lign.

“Mit hårde træningsprogram
og deltagelse ved fx VM i
Japan kan forenes med at
tage en god uddannelse
fordi eliteidrætslinjen er
fleksibel, og jeg altid kan få
hjælp til aflevering af mine
opgaver.”
Sofie Vikkelsøe, roning
(Odense Roklub, deltager ved U19 VM)
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Følg os på
Tornbjerg Elite

Derudover arrangeres

For at blive optaget skal du:

TO RN BJERG ELITE O RD N I N G EN STARTED E
I 2007 O G I 2010 D I M M ITERED E D E FØ RSTE

Dyrke idræt på regionalt eller

7 ELITEI D R ÆTS ELE VER. I DAG ER CA . 93

nationalt/internationalt niveau

ELE VER FO RD ELT PÅ 3 ÅRGAN G E .

Bruge mindst 10-15 timer om
ugen på træning og konkurrencer
Være uddannelsesparat til en
gymnasial uddannelse
Godkendes af Eliteidræt Odense

“Det betyder meget med støtten
i hverdage og fleksibiliteten ved
stævner og træningslejre. Og så
er det fedt med skolens lækre
hvilerum med køleskab til mine
store madpakker.”

(Odense Kommune)
Find ansøgningsskema på

Magnus Saaby, Jacob Okkels,
Jacob Gaarde & Ári Arge, fodbold
(OB Akademi U17 og U19)

Læs mere på: www.odenseelitecollege.dk

“Det er vigtigt for os at
kunne deltage i klubbens
faste morgentræning
2 gange om ugen,
hvor den er skemalagt
så vi ikke får fravær.”

et sted at bo, så er Odense Elite College måske lige noget for dig.

Gustav Stahl, svømning
(H2Odense)

Hvis du går på eliteidrætslinjen påTornbjerg Gymnasium og mangler

www.tornbjerg-gym.dk

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,-
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Georg Sveistrup

Marie Schmidt

Uddannelsesleder,

Mentor &

leder af Tornbjerg Elite

Elitekoordinator

Mentor

Morten Hansen
Mentor & Elitekoordinator
Projektleder på
udviklingsprojekt for
eliteelever

Formand for
Eliteidrætsgymnasier.dk

Læs mere om Tornbjerg Elite og uddannelsens studieretninger,
se vigtige datoer bl.a. ansøgningsfrister og informationsmøder,
find ansøgningsskema og meget andet på vores hjemmeside:
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Tornbjerg Gymnasium er medlem af det landsdækkende netværk af eliteidrætsgymnasier:

Skærmhatten 15, 5220 Odense SØ • Tlf. 66 15 71 02
www.tornbjerg-gym.dk
Kontakt uddannelsesleder Georg Sveistrup for nærmere
information: sv@tornbjerg-gym.dk • Tlf. 66 15 71 02

