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KÆRE TEAM DANMARK-ELEV

Team Danmark-eleverne på Nærum Gymnasi-
um er fordelt på forskellige klasser afhængigt 
af studieretningsvalg og årgang. Det betyder, 
at du som Team Danmark-elev indgår i gym-
nasiets faglige og sociale liv på lige fod  med 
de øvrige elever - og defor må du være proak-
tiv i forhold til at kombinere dine sportsaktivi-
teter med dit skoleliv.

På NAG stiller vi krav til dig om, at du prioriterer 
din skolegang højt, og at du er god til at sørge 
for, at dine sportslige aktiviteter forstyrrer  dit 
skoleliv  mindst muligt. Det er et fuldtidsjob at 
tage en studentereksamen - så du er på over-
arbejde, når du udøver en elitesport ved siden 
af din skolegang.

Vi hjælper dig gerne med at få tingene til at 
hænge sammen.

Du søger selv Team Danmark om en sportslig 
godkendelse som Team Danmark-elev.

Du søger via Team Danmarks hjemmeside, 
hvor du også kan læse mere om betingelserne 
for optagelse - tjek fx:

https://www.teamdanmark.dk/uddannelse/
gymnasial-ungdomsuddannelse

Velkommen til Nærum Gymnasium!
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Du har – som alle øvrige elever 
– mødepligt til undervisningen. 

Du kan dog komme ud for, at dine 
sportsaktiviteter under stævner el-

ler turneringer falder sammen med 
undervisningen.

Når du som Team Danmark-elev har sports-
relateret fravær, noterer du fraværsårsagen i  

Lectio og anfører, hvilken aktivitet, der er tale om. 

Ved sportsrelateret fravær i mere end 3 sammenhængende dage, 
sender du desuden en mail til Lenette (lenbra@nagadm.dk), 
hvori du angiver fraværsårsagen og vedhæfter dokumentation, fx 
invitation til stævne el lign. 

Du skal også sørge for at holde din Team Danmark-studievej- 
leder opdateret, hvis du har perioder med længerevarende fra-
vær. Kontakt Andreas via Lectio – eller personligt i studievejled-
ningen. 

Vær opmærksom på, at skoledagen på NAG begynder kl. 8.05, 
hvilket betyder, at du må stå meget tidligt op, hvis du skal mor-
gentræne, inden du skal møde i skole. 

Vær også opmærksom på, at dit fravær som udgangspunkt ikke 
bliver godskrevet. Du er selv ansvarlig for at holde dig ajour med 
de skriftlige afleveringer – også hvis du i perioder er væk fra skolen.

SPORTSRELATERET 
FRAVÆR

Du skal sørge for 
at holde din Team 
Danmark studie-
vejleder opdateret 
ved perioder med 
længerevarende 
fravær
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Alle Team Danmark-elever følger 
deres klasses skema i 1.g. I et 4-årigt 
forløb vil der i 2.g og 3. g  blive flyttet 
fag ud af dit skema. Disse fag tager du 
i stedet i 4.g. Det er typisk 1-årige fag, 
et valgfag og idræt.

Valget drøftes forinden  af Team 
Danmark-eleven, forældre og Team   
Danmark-studievejlederen i samar-
bejde med vicerektor.  
     
Du retter selv henvendelse til Andre-
as, hvis du kan se, at det vil være 
mest hensigtsmæssigt for dig at 
forlænge dit gymnasieforløb til 4 år.
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I den forbindelse skal du henvende dig til Andreas, sådan at I sammen 
kan vurdere behovet og træffe aftaler med de relevante lærere. Der 
ydes som udgangspunkt én times supplerende undervisning pr. fra-
værsdag. I de tilfælde, hvor du modtager supplerende undervisning, 
får du godskrevet dit fravær. Du kan få supplerende undervisning be-
vilget af Team Danmark, hvis du opfylder nedenstående kriterier:

• Du skal have en sportslig godkendelse fra Team Danmark. 

• Du skal have deltaget i specialforbundsaktiviteter (træningssam-
linger, internationale konkurrencer, internationale mesterskaber, 
testdage el. lign.)

• Der skal foreligge relevant dokumentation (indkaldelsesbrev, 
udtagelsesbrev el. lign.) 

Team Danmark yder således ikke støtte til supplerende undervisning i 
forbindelse med klub- og kraftcenteraktiviteter, men her kan du even-
tuelt undersøge, om din klub eller andre yder støtte til supplerende 
undervisning.

Vær altid i god tid, hvis du kan se, at du i et eller flere fag får brug for 
supplerende undervisning. Vær også opmærksom på, at det kan være 
svært at få plads i skemaet til den supplerende undervisning. 

SUPPLERENDE UNDERVISNING
Har du stor trænings- og stævneaktivitet, som gør, at 
du har haft meget fravær, kan du komme i en situation, 
hvor du får behov for supplerende undervisning



Dine Team Danmark kontaktpersoner på
 Nærum Gymnasium er

Studievejleder Andreas Bak andbak@nagadm.dk

Sekretær Lenette Brandt lenbra@nagadm.dk
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