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Kombiner elitesport og uddannelse

•

• HF+ er en linje for:
• 3-årigt HF for Team Danmark-godkendte elever
• 2-årigt HF for Team Danmark-godkendte elever
• 2-årigt HF for ESAA-godkendte elever

•

HF+ er en ungdomsuddannelse, der giver dig chancen for at
kombinere et liv med elitesport og en ungdomsuddannelse.
På Viby Gymnasium er der tre muligheder for at kombinere sport
med en ungdomsuddannelse.

Man kan optages både fra 9. og 10. klasse på HF+
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Viby Gymnasium
Viby Gymnasium har i dag ca. 550 elever. Skolen udbyder 2
uddannelser – STX og HF. Vi har de sidste mange år haft
en stærk idrætsprofil. Skolen er moderne, og vi har gode
Idrætsfaciliteter.
Skolen har 3 profilområder: åbenhed, sundhed og talent.
Vi har en lang række aktiviteter inden for de 3
profilområder såsom rejser, deltagelse i konkurrencer og
virksomhedssamarbejde.
HF+ er en del af vores talentudvikling. Vi vil med HF+ give
dig muligheden for at forfølge drømmen om en elitesportskarriere samtidig med, at du kan tage en ungdomsuddannelse.

Hvad vil HF+ kunne tilbyde:
• En HF-uddannelse i et gymnasialt ungdomsmiljø
• Individuel og fleksibel ordning (for både Team
Danmark- og ESAA-godkendte elever)
• Nogle fag afvikles som turboforløb
• Undervisningen er planlagt således, at man det
første år for det meste kun møder 2-3 fag pr. dag
• Intelligente lektier – en stor del af
forberedelsen/lektierne foregår det første år i løbet
af selve undervisningen
• Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med m
Danmark/ESAA-koordinator
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Fagudbud
Du kan selv være med til at udforme din uddannelse på HF+.
De obligatoriske fag er:
• Dansk A
• Engelsk B
• Matematik C
• Kultur- og samfundsfagsgruppe
- består af Historie B, Religion C og Samfundsfag C
• Naturvidenskabelig faggruppe
- består af Biologi C, Kemi C og Geografi C
• Et af følgende fag:
Idræt C, Billedkunst C eller Mediefag C
Du kan på både Team Danmark- og ESAA-linjen vælge
mellem to fagpakker: Samfundsfag B - Psykologi C og
Biologi B - Psykologi C.
Derudover skal du som valgfag vælge 1 af følgende fag:
• Biologi B
• Samfundsfag B
• Idræt B
• Kemi B
• Matematik B
• Religion B
• Tysk Fortsætter B

Informationsmøder
• Informationsmøde om ESAA- og TD-klasser i ungdomsuddannelse
den 25. november 2020 kl. 19 -21
Ceres Arena, Stadion Alle 70, 8000 Århus C (VIRTUELT)
• Åbent Hus og infomøde om HF+ (både om Team
Danmark og ESAA) den 13. januar 2021 kl. 19.3021.30, Viby Gymnasium, Søndervangs Allé 45, 8260
Viby J
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Hvordan søger jeg om optagelse?
• For at blive optaget på HF+ som enten Team Danmarkudøver eller ESAA-udøver, skal du opfylde de
almindelige optagelseskrav.
• Du kan læse mere om optagelse på uddannelsen på vores
hjemmeside vibygym.dk
• Du skal uanset ordning altid søge optagelse på HF på Viby
Gymnasium via optagelse.dk.
• Husk at skrive i kommentarfeltet, at du har ansøgt om
Team Danmark-ordning eller ESAA-ordning.
• Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2021.

Hvad skal jeg gøre for at blive optaget
på Team Danmark-ordningen (3-årigt HF)?
• Team Danmark-ordningen er for elitesportsudøvere, der
hører til de absolut bedste i en årgang, og som dyrker
en Team Danmark-støttet disciplin.
• Du skal være opmærksom på, at du skal søge Team
Danmark separat om Team Danmark-godkendelse, hvis
du ønsker at gå på 3-årigt HF.
• Ansøgningsfristen til Team Danmark er 8. januar 2021.
• Udfyld skemaet på ungdom.teamdanmark.dk

Hvad skal jeg gøre for at blive optaget
på ESAA-ordningen (2-årigt HF)?
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Viby Gymnasium
Søndervangs Allé 45
8260 Viby
vibygym.dk

• ESAA er en mulighed for dig, hvis du er blandt de
bedste i din årgang. Optagelse på ordningen kræver
godkendelse af ESAA – Elite Sports Akademi Aarhus
• Du kan læse mere om ESAA på esaa.dk
• Fristen for ESAA-ansøgning er d. 29. januar 2021.

Yderligere info om HF+ og optagelse
Skolens kontor er åbent hverdage fra kl. 8.00 til kl. 15.00.
Du er også meget velkommen til at kontakte
Team Danmark/ESAA-ansvarlig Tine Ørum Secher,
ts@vibygym.dk · tlf.nr.: 87348000 · 87348017 (direkte)
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