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OPTAGELSE 
Eleverne optages inden 1. marts. Denne 
optagelse tager udgangspunkt i eleverne 
idrætsmæssige baggrund. 
Hvis en elev vil søge om optagelse på elite-
linien, skal der indsendes:
Ì Et ansøgningsskema
Ì En udtalelse fra elevens nuværende skole 
 med en beskrivelse af elevens fagligt 
 niveau samt personlige og sociale 
 kompetencer. Udtalelsen skal inkludere 
 en elevplan for alle fag.
Ì Yderligere vil der være en optagelses-
 weekend

www.skolecenterjetsmark.dk



MÅLGRUPPE
Elitelinien på Skolecenter Jetsmark er et tilbud til elever, der 

dyrker eliteidræt, har potentiale til eller interesse i at nå det 

højeste nationale niveau.

MÅL
På elitelinien får eleverne optimale muligheder for at kom-

binere skolegangen i 7. 8. og 9. klasse med en spirende 

idrætskarriere. Skolegangen vægtes højt, og på elitelinien 

har man de samme obligatoriske fag som andre folkeskole-

elever på den samme årgang. Det forventes, at man arbejder 

stabilt med skolearbejdet, og at skolearbejdet til enhver tid 

har første prioritet. 

STRUKTUR
Eleverne på elitelinien har to ugentlig morgentræning på 

2 lektioner. Derudover er der 1 eftermiddagstræninger, 

hvoraf der er en almindelig general fysisk træning. Den 

fysiske træning gennemføres i elevens idrætsgren eller i 

et samarbejde på tværs af idrætsgrene med fokus på 

koordinations-, smidigheds og almindelig fysisktræning.

TRÆNERNE
Trænerne er eliteuddannet og vil have fokus på den enkeltes 

udvikling. Disse trænere vil ligge langsigtede planer for både 

den fysiske og tekniske/taktiske udvikling. Planerne vil blive 

afstemt med udøverens klub.

LÆRERNE
Lærerne arbejder tæt sammen i team ud fra skolens værdi-

grundlag, hvor faglighed, trivsel og et godt forældresam-

arbejde er nogle af nøgleordene. Elitelinien er desuden 

tilknyttet en koordinator, der sikre et tæt samarbejde mellem 

skolen og udøvernes klubber.

SKEMA
Eleverne der er optaget på elitelinien vil blive undervist i 

en harmonisk grundklasse i fagene dansk, matematik og 

engelsk. Derudover vil de blive undervist i skolens reste-

rende obligatoriske fag i interesseklassen. Se eksempel på 

et 8. klasse skema herunder.

SAMARBEJDSPARTNERE 
Elitelinien vil udover samarbejdet med familie og klub have 

et samarbejde med AAU-idræt, DIF og Team Danmark. 

Endvidere er der tilknyttet en idræts fysioterapeut, der 

arbejder med både akutte og forbyggende indsatser. 

KLUBFORHOLD 
En elev der optages på elitelinien forsætter det daglige 

tilknytningsforhold til den klub eleven fi nder bedst for 

dennes idrætslige udvikling. Der holdes tæt kontakt til 

denne klubs træner/talentchef af skolens elitekoordinator 

i forhold til elevens træning og konkurrencer.

FACILITETER 
Skolen ligger tæt på rigtig gode idrætsfaciliteter såsom 

kunststofbane, haller og styrkecenter.

KONTAKT 
Spørgsmål rettes til Jakob Voldby, mobil 41 91 30 94 eller 

på mail: jky@jammerbugt.dk

EKSEMPEL PÅ SKEMA FOR 8. KLASSE 2014/2015
RINGETIDER MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07.55 - 08.40 Dansk Elitelinie Historie Elitelinie Engelsk

08.40 - 09.25 Dansk Elitelinie Historie Elitelinie Kristendom

09.50 - 10.35 Samfundsfag Dansk Dansk Engelsk Tysk

10.35 - 11.20 Samfundsfag Dansk Matematik Dansk Geografi 

11.20 - 12.05 Tysk Matematik Matematik Tysk Dansk

12.40 - 13.25 Matematik Idræt Fysik/Kemi Biologi Matematik

13.25 - 14.10 Engelsk Idræt Fysik/Kemi Biologi Elitelinie

14.25 - 14.55 Café Café Café Café Elitelinie

Vil jen til at vinde, onsket om at lykkes, 
trangen til at na dit fulde potentiale...  
Det er de nogler, der vil lase doren op 
til din personlige kvalitet”




