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Mange eliteidrætsudøvere læser en videregående uddannelse samtidig med deres
træning og konkurrencer på højeste niveau.
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Det daværende Undervisningsministerium sendte i slutningen af 90erne et brev til
de videregående uddannelsesinstitutioner med råd til, hvordan uddannelsesinstitutionerne håndterer de særlige forhold, som gør sig gældende, dels når elitesportsfolk søger optagelse på en videregående uddannelse, dels når de er blevet optaget
på en videregående uddannelse. Brevet blev dengang sendt på foranledning af
Team Danmark og indholdet var udarbejdet i samarbejde med Team Danmark.
I marts 2002 blev et lignende brev udsendt af ressortministerierne til de videregående uddannelsesinstitutioner med et opdateret indhold.
Tiden er nu kommet til igen at informere de videregående uddannelsesinstitutioner
om vilkårene for idrætstalenterne. Derfor har Team Danmark i tæt samarbejde med
4player udarbejdet et nyt brev med opdateret indhold. 4player driver uddannelsesog karriereprogrammer for danske elitesportsudøvere organiseret i spiller- og udøverforeningerne. Siden 2007 har Study4player leveret uddannelsesrådgivning og
etableret samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner.
Forholdene for eliteidrætsudøvere skal naturligvis holde sig inden for de regler for
ansøgere og studerende, som gælder for de videregående uddannelser.
Inden for de eksisterende rammer er der gode muligheder for, at også idrætstalenter
kan gennemføre en videregående uddannelse. Til jeres orientering vedlægges Team
Danmarks opdaterede "Råd og vink", der kan inspirere denne indsats.
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Råd og Vink – videregående uddannelser
Før optagelse
Eliteatleter, der ønsker optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2 bør have fuld valuta
for de særlige kvalifikationer, de har opnået via elitesport, således at erfaring fra eliteidræt sidestilles med anden erhvervserfaring.
Vejledning
Det anbefales, at uddannelsesinstitutionerne etablerer en særlig vejledningsordning for eliteatleter.
Denne ordning kan med fordel være forankret i en lokal politik, som sikrer, at hele uddannelsesinstitutionen støtter op om, at eliteatleterne opnår mest mulig fleksibilitet via tilrettelæggelse af individuelle studieforløb og særlige støtteordninger – herunder buddy-ordninger, udlån af optageudstyr
mv. Samtidig anbefales det, at uddannelsesinstitutionerne som minimum udpeger en central studievejleder som fast kontaktperson til eliteatleter.
Fleksibilitet under uddannelse
Mange eliteatleter har brug for en stor grad af fleksibilitet, når de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Vi opfordrer til, at den enkelte uddannelsesinstitution generelt udviser stor smidighed og samarbejdsvilje i bestræbelserne på at imødekomme eliteatleters særlige behov.
Det anbefales, at der bliver udarbejdet en særlig studieplan for eliteatleter, og at planen løbende
evalueres. En del atleter kan have brug for at forlænge studietiden, og det vil i mange sammenhænge kræve, at de kan opnå dispensation fra evt. stopprøver, 1. årsprøver og andre tidsmæssige barrierer for tilrettelæggelse af et individuelt forlænget studieforløb.
Undervisning
Det anbefales, at der kan indgås fleksible aftaler og dispensation fra evt. fremmødekrav i forbindelse med obligatorisk undervisning og der til knyttede opgaver/rapporter. Det kræver, at den studerende i god tid går i dialog med den relevante kontaktperson på studiet. Mulige løsninger kunne
være fleksible afleveringsfrister, afløsningsopgaver (ved eksempelvis fravær eller særligt fysisk
krævende fag) og lignende.
Nogle eliteatleter har meget stor rejseaktivitet eller fast træning i dagtimerne, og derfor vil en mulighed for at følge studiet fra fx udlandet eller hjemmefra om aftenen være optimal. Mulige løsninger kunne være at optage undervisning, forelæsninger og spørgetimer på elektroniske medier (video, diktafon), som en medstuderende herefter kan gøre tilgængeligt for den fraværende. Herudover
opfordres de enkelte undervisere til, når det er muligt, at gøre undervisningsmateriale tilgængeligt
online. Det kan også være en mulighed, at undervisning kan transmitteres direkte via fx Skype.
Praktik
Det anbefales, at uddannelsesinstitutioner, hvor praktik er en del af uddannelsesforløbet, er behjælpelige med at finde praktiksteder, som er indstillet på at udvise den fornødne fleksibilitet – herunder
ugentlig mødetid, forlængelse af praktikperioden, alternative praktikperioder mv.
Supplerende undervisning
For nogle eliteatleter kan det være nødvendigt at modtage supplerende undervisning, hvis de har
været meget væk fra undervisningen. Uddannelsesinstitutionerne opfordres derfor til en positiv ind1

stilling samt at være behjælpelige med at pege på egnede undervisere og oplyse om, hvad en undervisningstime koster. Undervisningen kan fx finansieres af atleten selv, atletens klub/specialforbund
eller Team Danmark.
Eksamen
Uddannelsesinstitutioner opfordres til – så tidligt som muligt – at lægge eksamensdatoer mv. ud til
de studerende. Hvis en studerende ved, at der ligger en international konkurrence, en træningslejr
eller andre spidsbelastede perioder, som falder helt eller delvist oven i en eksamenstermin, kan uddannelsesinstitutionen se, om det er muligt at placere den enkeltes eksamen, så den studerende kan
deltage i den ordinære eksamen.
Alternativt anbefales det, at den studerende kan søge dispensation til at gå op til reeksamen, uden at
have deltaget i den ordinære eksamen – og dermed lade reeksamen tælle som første forsøg. Uddannelsesinstitutionen kan bede om dokumentation for den sportslige begivenhed eller en bekræftelse
på atletens status, fx via Team Danmark eller Study4player.
I helt særlige tilfælde kan uddannelsesinstitutionen foranstalte en ekstraordinær eksamen, hvis en
sportslig begivenhed forhindrer eliteatleten i at deltage. I disse særlige tilfælde kan Team Danmark
eller andre evt. helt eller delvist dække en merudgift – hvis der er lavet en skriftlig aftale inden.
Uddannelse online
Uddannelsesinstitutionerne opfordres generelt til at bruge de teknologiske ressourcer, der i dag er til
rådighed, til at have fokus på fortsat at udvikle og udbyde flere uddannelser som e-learning.
Særlige muligheder for atleter
Ofte bruger en eliteatlet længere tid på sit studie end den normerede tid. I tilfælde af at den enkeltes
SU er opbrugt, kan atleten søge Team Danmark om ”supplerende SU”. Nærmere retningslinjer og
kriterier er beskrevet på teamdanmark.dk

Nicolaj Holmboe, Team Danmark
Konsulent, karriere og uddannelse

Rasmus Haagensen, Study4player
Direktør
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Fakta: Elitesportsatleters tidsforbrug
Elitesportsatleter er ofte kendetegnet ved en helt særlig personlighed. Atleterne udviser en høj grad af disciplin og motivation og er meget ambitiøse.
Den disciplinerede og ambitiøse tilgang betyder, at atleterne bruger mange timer på sporten, både i form af
kollektiv- og individuel træning samt mental- og taktisk forberedelse. Det vurderes, at træningsmængden
ligger i intervallet 15-30 timer per uge.
I nogle sportsgrene foregår den daglige konkurrence i Danmark, og her følges den hjemlige turnering med en
til to ”kampe” om ugen, og der er ofte rejsetid forbundet med det. Det vurderes, at tidsforbruget ligger i intervallet 10 – 15 timer om ugen.
I andre sportsgrene har nogle atleter meget stor rejseaktivitet i forbindelse med landsholdsaktiviteter. Det er
både træningslejre, internationale konkurrencer og internationale mesterskaber (EM, VM, OL). Det vurderes,
at rejsemængden ligger i intervallet 0 – 150 dage om året. Rejseaktiviteten afhænger i høj grad af sportsgrenen.
I forhold til at være studerende betyder den disciplinerede og ambitiøse tilgang, at elitesportsatleterne ofte er
meget strukturerede og målrettede i forhold til deres studier. De vil gerne både uddannelse og sport, men det
kan være en udfordring at kombinere tingene.
Derfor har de brug for al den fleksibilitet, der er mulig inden for den gældende lovgivning.
Lov om Eliteidræt
§ 1. Team Danmark er en selvejende institution, der har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og
samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, Danmarks IdrætsForbunds specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætter, koordinerer og effektiviserer
Team Danmark fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark ved
1) at varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten,
2) at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten,
3) at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eliteidrætsudøvere,
4) at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt,
5) at varetage talentrekruttering og -udvikling,
6) at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere,
7) at iværksætte rådgivning, forskning og formidling,
8) at tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere,
9) at etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere,
10) at yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbundene under Danmarks Idræts-Forbund,
11) at samarbejde med de kommunale og amtskommunale myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter,
og
12) at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer, bl.a. om salg af rettigheder og ydelser.
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