
Talentklassen



Har du lyst til at udvikle
dig indenfor dit særlige talent? 

Talentklassen er en ny klasse med studie-
retningen biologi A og kemi B. Den udbydes 
på Skanderborg Gymnasium fra skoleåret 
2022/23. Det er en klasse for dig, der har et 
særligt talent indenfor sport, som du ønsker 
at fastholde og udvikle samtidigt med, at du 
tager din gymnasiale uddannelse.

Talent er en særlig medfødt eller opøvet 
evne indenfor et bestem område. Det er 
fx en klasse for dig, der har talent indenfor 
håndbold eller fodbold. Det kan også være 
et talent indefor andre sportsgrene som fx 
taekwondo, gymnastik, svømning, atletik 
eller floorball.

I Talentklassen  er der fokus på at udvikle 
dine almentfaglige, sociale og menneskelige 
kompetencer sideløbende med dit talent. 
Du skal have et ønske om at bidrage til et ud-
viklingsmiljø, hvor fællesskab, engagement 
og vilje er nøgleord. 

En del af din udvikling kan være indenfor 
andre områder end at være udøver. Du kan 
fx have et mål om at uddanne dig til træner, 
sportsjournalist eller personlig coach. Med 
en stx-uddannelse får du en bred almen 
uddannelse, hvor det er muligt at læse videre  
og fortsat dygtiggøre sig efter gymnasiet. 

Studieturen i 2.g går til Berlin, hvor du bl.a. 
skal besøge en elite sportsskole og får et 
indblik i, hvordan de uddanner studerende 
til stærke, selvhjulpne personligheder. Der vil 
i løbet af de tre år være oplæg særligt mål-
rettet Talentklassen. Det kan fx være oplæg 
om kost og ernæring. 

Biologi er et af de bærende fag i Talentklas-
sen, og du lærer bl.a. om, hvordan kroppen 
fungerer, og hvad du kan gøre for at præs-
tere optimalt indenfor din sport.
 



I løbet af alle tre år vil der ligge to ugentlige 
moduler i skemaet til træning af dit talent. 
Modulerne ligger tirsdage fra kl. 8.05 - 9.20 
og torsdage fra kl. 8.05 - 9.20.  Det kan være 
selvtræning eller træning planlagt i  samar-
bejde med din klub/træner udenfor skolen. 

Der vil være uger i løbet af de tre år, hvor det 
ikke er muligt med de to ugentlige trænings-
pas, fx når du skal på studietur i 2.g eller når 
du får et særligt arrangement som en del af 
din studieretning. Det kan fx være et oplæg 
af en sportspsykolog om mentaltræning.

Det er en fordel med en anbefaling af din 
træner/lærer indenfor dit talentområde eller 
anden dokumentation på dit talent. Anbe-
falingen eller dokumentationen afleveres til 
kontoret forud for dit studieretningsvalg. 

Du kan godt vælge og komme i Talentklas-
sen uden dette, men det vil øge dine chancer 
for at komme i talentklassen med en anbe-
faling eller relevant dokumentation. Relevant 
dokumentation kan fx være din tilknytning til 
SHEA eller et talenthold i fodbold.

Ved studieretningsvalget skal du vælge 
studieretning 5_T Biologi A og Kemi B. 
I kommentarfeltet i Lectio skal du angive    
indenfor hvilken sport, du har et særligt 
talent, og om du har afleveret en anbefaling 
eller relevant dokumentation på kontoret.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt uddan-
nelsesleder Jakob Peter Thomsen  på mail 
th@skanderborg-gym.dk eller telefon            
51 94 23 95. Du er også altid velkommen til 
at henvende dig på kontoret. 

 

Du skal være opmærksom på
 



Højvangens Torv 6
8660 Skanderborg

Telefon 86 52 23 33

www.skanderborg-gym.dk


