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Region Hovedstaden 
Center for Regional Udvikling 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød

 
København 9. september 2022 

 

Indledning om Niels Brock 
På Niels Brock er vi bevidste om vores formål og opgave. Vi insisterer på at tænke anderledes 
og på at gøre os umage for at uddanne stadig dygtigere elever. Gennem generationer har Niels 
Brock været synonym med medarbejdere, der dygtigt og engageret skaber de bedste rammer for 
ambitiøse, videbegærlige og innovative unges personlige og faglige udvikling.  

Niels Brock har gennem mere end 141 år spillet en rolle for udviklingen af erhvervsrettede 
uddannelser i Danmark. Forandringer udefra og nye udfordringer for erhvervsrettede 
uddannelser har inspireret til at gå nye veje og gør det fortsat. Uddannelser på Niels Brock er 
kendetegnet ved aktualitet, innovation og høj kvalitet. Det er væsentligt at holde sig for øje, at 
Niels Brock ikke skaber nyt for det nyes skyld, men fordi behov for kompetencer og merkantil 
dannelse konstant udvikler sig i en foranderlig verden. 

Det er årsagen til, at Niels Brock gennem de sidste 25 år, i højere og højere grad, har 
specialiseret sig på Handelsgymnasie-området. I dag har skolen fire stærke 12-sporede 
profilgymnasier, der rekrutterer elever fra stort set hele Danmark. Motiverede og engagerede 
elever, der får mulighed for at tone deres handelsgymnasiale retning og dygtiggøre sig i et 
stærkt fagligt og pædagogisk miljø, der eksplicit faciliterer læring i en merkantil kontekst. 
Skolens profiler udvikles og tilpasses løbende, så de afspejler tilsvarende videregående 
uddannelser, behovene i samfundet, på arbejdsmarkedet og de unges interesser. 

På alle skolens gymnasier sikrer vores tætte relationer til erhvervslivet – både lokalt, nationalt 
og internationalt – at vores uddannelser matcher virksomhedernes og samfundet behov. Vi har 
etableret advisory boards, der rådgiver og hjælper med at indhold og cases afspejler autentiske 
virksomhedsproblematikker. I samarbejde med vores advisory boards udvikles opgavetyper, der 
trækker virksomhederne ind i uddannelserne. Det betyder en tydelig identitet og et klart fokus 
for Niels Brocks gymnasiale uddannelser, hvor ansøgere til disse tydelige profiler ikke 
nødvendigvis kan finde tilsvarende eller relevante alternativer. 
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Ansøgning om profilstatus for Eliteidræt på Handelsgymnasiet JTP 
 

Unik mulighed for eliteidrætsudøvere til at tage en gymnasial uddannelse på tre år – 
alternativt 4 år 
Handelsgymnasiet JTP har en særlig stærk og veletableret studieretning inden for eliteidræt, som 
ikke findes tilsvarende på andre institutioner eller afdelinger i nærheden. Vi vil hermed gerne 
ansøge om profilstatus for denne studieretning. 

Eliteidrætsstudieretningen har været udbudt siden 2005. Klasserne på studieretningen består kun af 
eliteidrætsudøvere. Undervisningen er tilrettelagt, så eleverne kan dyrke deres idræt på højt plan 
og samtidig gennemføre en gymnasial uddannelse på den normerede tid på tre år. Hvis eleven 
ønsker det, er der dog mulighed for forlængelse til 4 år. Undervisningen afvikles med færre 
moduler med fysisk fremmøde og flere moduler som afvikles virtuelt, når det passer den enkelte 
elev. Ca. 750 elever har gennemført deres gymnasiale uddannelse på studieretningen. Der er pt. 9 
klasser med ca. 250 elever. 

 
Profilens studieretning 
Den ansøgte profil knytter sig til Eliteidrætsstudieretningen, der har 2 studieretningsfag på A-
niveau: Afsætning A og international økonomi A. Psykologi C er bundet valgfag på 2. år. Faget er 
tonet, så det understøtter studieretningen og særligt de deltagende elever og deres situation. 

Eliteidræt har i skoleåret 2022/2023 samlet set på alle årgange 9 klasser bestående af 236 elever, 
hvoraf 38 er udpeget af Team Danmark, 36 udpeget af Team Copenhagen og 162 idrætsudøvende 
elever, som hverken er udpeget af Team Danmark eller Team Copenhagen. 

 
Tilbud inden for og uden for almindelig undervisning 
For at sikre at eleverne i eliteidrætsklasserne så meget fleksibilitet i undervisningen, som det er 
muligt, skemalægges klasserne med et antal af deres moduler som asynkron virtuelle moduler. 
Dette er moduler, som eleverne kan følge udenfor den normale undervisningstid på et valgfrit 
tidspunkt. Undervisningen med fysisk fremmøde begynder kl. 11.00 tirsdag og torsdag. Tilsvarende 
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slutter undervisningen senest kl. 15.00 mandag – torsdag og fredag kl. 14.00. Det betyder, at 
eleverne har fri til morgentræning to dage om ugen, og samtidig kan nå fra undervisning til sen 
eftermiddagstræning og på denne måde øge deres træningsmængde. Der er mulighed for 
særbehandling og én-én undervisning, hvis eleverne har ekstra stor aktivitet indenfor sin idræt i en 
periode. Underviserne toner indholdet i de forskellige fag med emner fra elitesporten og oplevelses-
økonomien, hvor det er muligt. 

 
Samarbejde med eksterne aktører 
Ud over medlemskab og samarbejde med Team Danmark og Team Copenhagen 
Elitesportsakademi, der fungerer som de centrale samarbejdspartnere med forpligtende 
samarbejdsaftaler, er der samarbejde med klubber og elever fra ca. 60 forskellige idrætsklubber.  

 
Særlige krav til ansøgers faglige forudsætninger 
Det er nødvendigt for en elev på eliteidrætsstudieretningen, at elevens sportslige niveau godkendes 
af skolen, før eleven kan optages i en eliteidrætsklasse. Her vurderes det, om eleven har et 
tilstrækkeligt højt sportsligt niveau, og som kræver stor fleksibilitet i hverdagen. I vurderingen af 
elevens sportslige niveau lægges der vægt på, at eleven skal være medlem af en klub, hvor holdet, 
som eleven er med på, deltager på et tilstrækkeligt højt niveau og hvor træningsmængden udgør et 
tilsvarende højt niveau. Denne vurdering foretages af skolens eliteidrætskoordinator og rektor. 
 

Bilag 
Bilag 1: Uddybende beskrivelse af ansøgning om profilstatus for Eliteidræt på Handelsgymnasiet JTP 
Bilag 2: Støtteerklæring fra Team Copenhagen 
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Bilag 1. Uddybende beskrivelse af ansøgning om profilstatus for Eliteidræt på 
Handelsgymnasiet JTP 
 
Unik mulighed for eliteidrætsudøvere til at tage en gymnasial uddannelse på tre år - alternativt 4 år. 
Handelsgymnasiet JTP har en særlig stærk og veletableret studieretning inden for eliteidræt, som ikke findes 
tilsvarende på andre institutioner eller afdelinger i nærheden. Vi vil hermed gerne ansøge om profilstatus for 
denne studieretning 

Handelsgymnasiet JTP har udbudt eliteidrætsstudieretningen siden 2005. Klasserne på denne studieretning 
består kun af eliteidrætsudøvere. Undervisningen er tilrettelagt, så eleverne kan dyrke deres idræt på højt 
plan og samtidig gennemføre en gymnasial uddannelse på den normerede tid på tre år. Hvis eleven ønsker 
det, er der også mulighed for at forlænget uddannelsen til 4 år. Siden 2005 har ca. 750 elever taget deres 
gymnasiale uddannelse på studieretningen. Der har været en markant stigning i elevoptaget og der med antal 
klasser, således der i 2022 var 3 fulde klasser. Der er pt. 9 klasser med i alt ca. 250 elever. 
 

Profilens studieretning  
Den ansøgte profil knytter sig til Eliteidrætsstudieretningen, der har 2 studieretningsfag på A-niveau: 
Afsætning A og international økonomi A. 

Psykologi C er bundet som valgfag på 2. år, idet faget egner sig som et valgfag, der understøtter 
studieretningen og særligt de deltagerne elever og deres situation. Ved at have det som et bundet valgfag er 
det muligt at tone udvalgte fagelementer til elisportsfolk og deres situation, hvilket gør faget yderligere 
interessant og relevant.  

På 3. år er der mulighed for at vælge valgfag som f.eks. matematik A, psykologi B, retorik C, 
markedskommunikation C og erhvervsjura B.  
 

Tilbud inden for og uden for almindelig undervisning 
For at sikre at den til enhver tid gældende uddannelsesbekendtgørelse overholdes og samtidig sikre eleverne i 
eliteidrætsklasserne så meget fleksibilitet i undervisningen, som det er muligt, skemalægges klasserne med et 
antal af deres moduler som asynkron virtuelle moduler. Dette er moduler, som eleverne kan følge udenfor 
den normale undervisningstid på et valgfrit tidspunkt. Undervisningen med fysisk fremmøde begynder kl. 
11.00 tirsdag og torsdag. Tilsvarende slutter undervisningen senest kl. 15.00 mandag – torsdag og fredag kl. 
14.00. Det betyder, at eleverne har fri til morgentræning to dage om ugen og samtidig kan nå fra 
undervisning til sen eftermiddagstræning og på denne måde øge deres træningsmængde.  
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Der er mulighed for særbehandling, hvis en elev har haft fravær på grund af ekstra stort behov for 
fleksibilitet i forhold til sin idræt. Her vil der være håndholdt vejledning og der benyttes meget en-en 
undervisningen af den enkelte elev i disse situationer. 

Der er tilknyttet et team af undervisere på ca. 20, som har deres primære tilknytning til eliteidrætsklasserne. I 
udvælgelsen af underviserne lægges der vægt på, at alle undervisere har rigtig gode digitale kompetencer og 
har stor interesse i og gerne erfaring med eliteidræt, så de kender til elevtypen og de særlige forhold, der er 
gældende, når man er eliteidrætsudøver på højt niveau. Underviserne toner indholdet i de forskellige fag med 
emner fra elitesporten og oplevelsesøkonomien, hvor det er muligt.  
 
Der er en studievejleder, der tillige fungerer som eliteidrætskoordinator, tilknyttet klasserne. I denne funktion 
er der også kontakten til klubberne og forældre. Der er mulighed for at eleverne, efter individuelle aftaler 
med studievejlederen, kan få ændret deres afleveringsfrist i forbindelse med skriftlige opgaver.  

Udover skolens samlede udbud af forskelligt sociale tilbud, har eliteidrætsklasserne nogle særlige traditioner 
ligesom klasserne i 2g har en studietur til La Santa, og alle elever på tværs af årgang har en endags skitur, 
som en del af deres særlige koncept. 
 

Samarbejde med eksterne aktører 
Ud over medlemskabet og samarbejdet med Team Danmark og Team Copenhagen Elitesportsakademi, der 
fungerer som de centrale samarbejdspartnere med forpligtende samarbejdsaftaler, er der samarbejde med 
klubber og elever fra ca. 60 forskellige idrætsklubber:  

 

Idrætsgren Klubber Idrætsgren Klubber 
Fodbold Brøndby IF 

FC Nordsjælland 
Lyngby FC 
FC København  
A27 elitesamarbejde 
Amager 
AC Amager 
Academy 
B 93 
HIK 
Hvidovre IF 
Vanløse IF 
Fremad Amager 
BSF Fodbold 
 

Håndbold 
 

Ajax København 
København Håndbold 
FIF 
BK Ydun 
 

Sejlsport 
 

KDY Hellerup 
KDY Rungsted 

Atletik 
 

Sparta 
Amager Atletik Club 
 

Badminton 
 

KBK Badmintonklub 
Lillerød Badmintonklub 
Værløse Badminton 
Hvidovre Badminton Club 
 

Tennis 
 

KB Tennis 
Lyngby Tennis Klub 
HIK Tennis 
 

Basketball 
 

Værløse Basketball 
Gentofte Basket 

Cykling 
 

Cykelhold, Restaurant 
Suri - Carl Ras. 
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Gladsaxe Basketball 
Falcon Basketball Klub 
Copenhagen Basketball Klub 
SISU Basketball Klub, Gentofte 
 

Cykelhold, Team Fri 
BikeShop 

Fægtning 
 

Glostrup Fægteklub 
Fægteklubben Trekanten 
 

Karate/Judo/
Taekwondo 
 

Greve Karateklub 
Furesø Taekwondo Klub 
Nørrebro Taekwondo 
Klub 
Itosukai Karatedo Dragør 
Amager Judo Skole 
Hwarang Rødovre 
Taekwondo 
 

Ishockey Rødovre Ishockey 
Hvidovre Ishockey 
 

Ridning 
 

Firkløverets 
Springakademi 
Automobilsport 
Team HK Motorsport 
 

Svømning 
 

Herlev Svømmeklub 
Lyngby Svømmeklub 
KVIK Kastrup 
Hvidovre Svømmeklub 
Svømmeklubben Triton Ballerup 

Dans 
 

Copenhagen Dance 
Space 
Cph Dans 
DCT Dans 
Studio 20 
Gaardboe Dans 
 

Øvrige 
klubber/ 
foreninger 
 

Frederiksberg IF 
Amager SK  
Lyngby-Gladsaxe Volleyball 
Dragør Golfklub 

  

 
  
Særlige krav til ansøgers faglige forudsætninger 
Udover de gældende optagelsesregler jf. optagelsesbekendtgørelsen, er det nødvendigt for en elev til 
elevidrætsprofilen, at elevens sportslige niveau godkendes af skolen, før eleven kan optages i en 
eliteidrætsklasse. Her vurderes det, om eleven har et tilstrækkeligt højt sportsligt niveau, og som kræver stor 
fleksibilitet i hverdagen. I vurderingen af elevens sportslige niveau lægges der vægt på, at eleven skal være 
medlem af en klub, hvor holdet, som eleven er med på, deltager på et tilstrækkeligt højt niveau og hvor 
træningsmængden udgør et tilsvarende højt niveau. Denne vurdering foretages af skolens 
eliteidrætskoordinator og rektor. 
 
Der skal i de respektive klubber være en klubansvarlig for eliteholdet, som skolen kan være i kontakt med i 
forbindelse med dialog om den enkelte elev. Det kan f.eks. være en dialog om træningsplaner herunder 
udenlandske træningsophold og landsholdssamlinger samt eksamen for Team Danmark elever. 
I nogle tilfælde tilrettelægges der ekstra undervisning for udvalgte eliteidrætselever. 
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Perspektivering 
Vi vil i samfundet i dag gerne have unge mennesker, der er højt oppe i deres sportsgrene. Vi kan se, at 
træningsmængden bliver større både for eleverne helt i top, men også på niveauet under. Dette vil vi gerne 
understøtte. 

Der arbejdes løbende på tilpasning af studieretningen, således den bedst muligt kan imødekomme disse krav 
og eleverne behov for øget fleksibilitet i forhold til f.eks den daglige træning, træningslejre og turneringer. 

Pt arbejdes der på udvikling af øget synkron virtuel undervisning i de situationer, hvor en elev har behov for 
det. Synkron virtuel undervisning vil betyde, at en idrætsudøver f.eks vil kunne sidde i et andet land og følge 
undervisningen virtuelt samtidig med at klassekammeraterne modtager undervisningen fysisk på skolen. På 
denne måde vil eleven f.eks kunne deltage i gruppearbejde med sine klassekammerater, selv om man ikke er 
til stede. Dette vil blot foregå over computeren. 

 



Team Copenhagen 
Hvidkildevej 64 – 2400 København NV 

Støtteerklæring til Handelsgymnasiet JTP, Niels Brock. 

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi 
v/ uddannelseskonsulent Anders Tranberg Andreasen 

Unik mulighed for eliteidrætsudøvere til at tage en gymnasial uddannelse på tre år  
Team Copenhagen er etableret med det formål at skabe de bedst mulige rammer for talentudviklingen i 
København. Team Copenhagen Eliteidrætsakademi skal sikre eliteidrætstalenter en sammenhængende 
tilværelse, hvor idrætten går hånd i hånd med uddannelse.  Dette realiseres via et tæt samarbejde mellem 
Handelsgymnasiet JTP, eliteidrætsklubber og Team Copenhagen. Parterne arbejder sammen for at skabe en 
sammenhængende dagligdag for de aktive udøvere.  

Samarbejdet med Handelsgymnasiet JTP giver vores elitesportsidrætsudøvere en helt unik mulighed for at 
tage en gymnasial uddannelse på tre år som alternativ til den 4-årige Team Danmark-ordning.  

Udøverne har samtidig den fleksibilitet, som de har brug for blandt andet ved at de to gange om ugen kan 
deltage i morgentræning hos eliteidrætsklubber, da elever først møder til undervisningen kl. 11.00 på disse 
dage. Uddannelsen er tilrettelagt så den obligatoriske undervisning foregår mandag-torsdag senest til kl. 15 
og fredag senest til kl. 14, så eleverne har mulighed for at deltage i deres klubbers sportslige aktiviteter.  

Studieretningen på Handelsgymnasiet JTP har stor betydning for at mange af vores eliteidrætsudøvere kan 
gennemføre en gymnasial uddannelse, samtidig med at de dyrker deres idræt. Muligheden for at 
uddannelsen kan tages på de normerede tre år giver eleverne en unik mulighed for at følge deres 
kammerater i klassen og være en del af sociale og faglige fællesskab på skolen samtidig med at de dyrker 
deres idræt.  

Dette betyder meget for elevernes træning og trivsel og Team Copenhagen Eliteidrætsakademi giver 
hermed sin fulde støtte til denne studieretning på Handelsgymnasiet JTP. 

København, 29. august 2022 

Anders Tranberg Andreasen 
Uddannelseskonsulent 

Bilag 2: Støtteerklæring fra Team Copenhagen
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