Idrætslinje

Rybners Gymnasium
STX & HHX

Eliteidræts studieretninger
Med perfekt beliggenhed i Grådybet bestræber Rybners Gymnasium sig på at
skabe de bedste rammer for eliteidrætseleven. Vi vil skabe de bedste forudsætninger for udvikling og resultater for den enkelte elev i både uddannelse
og idræt bl.a. ved et frugtbart samarbejde mellem skole, lærere og klubben.
Nu går vi skridtet videre og tilbyder endnu mere til dig som ønsker at kombinere
eliteidrætten med en ungdomsuddannelse. Med en eliteidræts studieretning
kommer du i klasse med andre eliteidrætsudøvere og får fuldt udbytte af din
gymnasietid samtidig med at du kan passe din sport.
Udover en attraktiv gymnasial uddannelse giver Rybners en lang række fordele:
 Skoletiden tilpasses træningspas
 Adgang til vores idrætsfaciliteter - også uden for skoletiden
 God og sund kantine med frugtordning
Rybners udbyder henholdsvis en hhx og stx studieretning i et treårigt forløb,
hvor linjen tones med spændende forløb som f.eks.:
 Fankultur
 Ekstrem idræt
 Kropskultur - anatomi
 Styrketræning og kost
 Merkantil fokus (sportsøkonomi)
 Branding
 Gruppeteori
 Privatøkonomi
 Team-Danmark forelæsninger
 Samarbejde med SDU
... og meget, meget mere
Du får desuden et stort udvalg af valgfag – på lige vilkår med elever på de andre
studieretninger. På begge studieretninger har du mulighed for at vælge idræt
på b-niveau. For mere information om obligatoriske fag og valgfag se Rybners.dk
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Eliteidræts studieretningerne er et supplement til Esbjerg Ordningen som er et
samarbejde mellem kommunen, klubberne og ungdomsuddannelserne. Der er
ca. 85 elever på Esbjerg Ordningen på Rybners Gymnasium og dertil kommer de
elever der er på en 4-årig Team Danmark ordning. Disse elever er i dag fordelt
på forskellige klasser og studieretninger og dyrker en lang række sportsgrene
såsom fodbold, ishockey, tennis, badminton, svømning, håndbold, curling, golf,
cykling, ridning mfl,.

Esbjerg Ordningen giver mulighed for:







Genlæsningstimer
Godkendt fravær ved klubaktiviteter
Buddyordning og lektiehjælp
Udsættelse af opgaver
Støtte til individuelle behov
Tilknyttet mentor
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For yderligere information:

Coach og koordinatorer:
Simon Due Overbeck, sd@rybners.dk
Troels Højberg Nielsen, trn@rybners.dk

Grådybparken 11
6700 Esbjerg
Telefon 7613 3133
www.rybners.dk
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Studievejleder og koordinator
Preben Jahreis, pj@rybners.dk

