”Winners don´t always win...
they just never give up”

NYHEE-Dsport
Nu med

Eliteidrætsklasser 7.-9. kl.

Når sport og skole spiller godt sammen
HVAD FÅR DU

SÅDAN KOMMER DU MED

• 3 morgentræninger om ugen i skoletiden.
• Morgentræningen er både idrætsspecifik, basistræning
og obligatorisk idræt.
• Mulighed for skadestjek, skadesbehandling samt
genoptræning hvis du får en skade.
• Er du skadet over længere tid, har du mulighed for særlig
tilrettelagt træning.
• Et koncept, hvor du og dine forældre, får viden omkring
det at dyrke eliteidræt.
• Et skoletilbud der vægter både det faglige, det sociale
samt sport.
• Hjælp til at planlægge din hverdag – med tid til sport,
skole, familie og venner.
• Mulighed for at købe sund mad i skolens kantine.

• Du skal være medlem af en idrætsforening i Vejle Kommune
og/eller bosiddende i Vejle Kommune
• Du skal udvise lyst, vilje og motivation til at træne og konkurrere
• Du skal vurderes til at have et potentiale, som kan udvikles over tid
• Du skal kunne passe både din sport og din skole
• Du skal være sportsligt godkendt af din nuværende klub
(gælder ikke e-sport – læs nærmere på www.EliteVejle.dk)
 Alle sportsgrene i Vejle Kommune kan optages

NOVAskolen

INFORMATIONSAFTEN

Eliteidrætsklasserne er et særligt spor for 7.-9. klasse på
NOVAskolen i Vejle, hvor andre talenter går.
Du bliver en naturlig del af hverdagen på NOVAskolen med
lærere, som har en særlig forståelse for de udfordringer, du kan
have. Vi har bl.a. ansat en sportskoordinator på skolen, som
hjælper og guider dig og dine klassekammerater i hverdagen.

Den 16. januar 2020 kl. 17-18.30
Tilmeld dig på EliteVejle.dk
For mere information:
www.novaskolen.dk
www.facebook.dk/elitevejle
www.facebook.dk/novaskolen

PROCEDURE FOR OPTAGELSE
• Indhent en sportslig udtalelse fra din klub (for e-sport skal
udtalelse indhentes hos EliteVejle)
• Indhent en skoleudtalelse fra din nuværende skole
• Skriv en motiveret ansøgning – hvorfor du vil gå i en eliteidrætsklasse
 Se ansøgningsskemaer og -proces på EliteVejle.dk

KONTAKT
John Risberg

Andreas Bjerre

Ane Knudsen

Skoleleder, NOVAskolen
Tlf. 2911 9405, joris@vejle.dk

Skolekoordinator, NOVAskolen
Tlf. 2484 4289, andr251i@vejle.dk

Eliteidrætskonsulent, EliteVejle
Tlf. 2040 9879, ane@elitevejle.dk

EliteVejle samarbejder med

