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Kriterier for optag af sportsligt Team Danmark godkendte elever på Falkonergårdens Gymnasium 

og HF 

 

 

For at få reserveret foreløbig plads på Falkonergårdens Gymnasium og HF på baggrund af ansøgers 

Team Danmark-godkendelse, og dermed få plads i en af de klasser, der af skolen er reserveret til 

Team Danmark-ansøgere, skal ansøgeren kunne dokumentere en sportslig godkendelse fra Team 

Danmark.  

Det er forbundene der giver udøverne denne godkendelse, og man kan læse mere om procedure og 

frister på Team Danmarks hjemmeside her  

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

 

På Team Danmarks hjemmeside findes en oversigt over, hvilke andre uddannelsespartnere, som 

man kan søges i det tilfælde, at Falkonergårdens gymnasium og HF ikke kan reservere en plads. Det 

skal pointeres, at TD-ansøgere kun kan få reserveret foreløbigt plads direkte på deres 1. prioritet. 

 

Falkonergårdens Gymnasium udbyder kun forlængede forløb for TD godkendte elever. 

Falkonergårdens Gymnasium reserverer hvert år et bestemt antal pladser til Team Danmark-

godkendte ansøgere.  I 2022-23 forventer skolen at have kapacitet til at optage tre 4-årige STX-

klasser og en 3-årig HF-klasse. Den 3-årige HF optager også elever fra den Kgl. Ballet.  

Det forlængede forløb gøres af hensyn til, at idrætsudøvere og balletdansere på eliteniveau kan 

opnå en dual career og sikre såvel idrætsmæssige som uddannelsesmæssige resultater. 

 

I tilfælde af, at søgningen overstiger skolens kapacitet, sker pladsreservationen til Team Danmark-

ansøgere efter følgende prioriterede kriterier: 

 

1. Prioritering efter sportsligt niveau (Europæisk elite / National elite). Ud fra dialog med de 

ansvarlige fra specialforbundene under DIF rangeres ansøgere efter deres nuværende 

sportslige niveau i tilfælde af, at vi ikke kan reservere foreløbig plads til alle.  

 

2. Det prioriteres at skabe de mest optimale sammenhænge mellem skole, hjem, og trænings 

hverdag i forhold til transportmængde i hverdagen. 

 

3. Det prioriteres at reservere foreløbig plads til et antal ansøgere, der gør det muligt at   kunne 

udbyde et kvalificeret morgentræningsmiljø i samarbejde med forskellige forbund og 

klubber.  

 

4. I tilfælde af at der ikke kan vælges mellem 2 eller flere ansøgere ud fra ovenstående kriterier 

vil der blive foretaget lodtrækning. 

 

  

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


Om reglerne for pladsreservation på baggrund af Team Danmark-godkendelse 

Det følger af optagelsesbekendtgørelsens § 4, at en skole har mulighed for forlods at optage 1. 

prioritetsansøgere, der ønsker optagelse på henholdsvis treårig hf og fireårig stx på baggrund af en 

Team Danmark-godkendelse. Det er imidlertid ikke noget, skolen er forpligtet til at gøre og dermed 

heller en ret, en sådan ansøger har. En ansøger er således ikke sikret optagelse på et gymnasium 

med en Team Danmark-ordning, uanset om den pågældende opfylder de idrætslige kriterier opstillet 

herfor af Team Danmark.  

 

TD-ansøgere kan kun få reserveret foreløbig plads direkte på deres 1. Prioritet  

Såfremt ansøgeren ikke opnår pladsreservation på baggrund af sin Team Danmark-godkendelse, 

fordeles ansøgeren efter de øvrige regler i optagelsesbekendtgørelsen, og fordelingen vil derfor ske 

på baggrund af afstanden mellem skolen og ansøgerens bopæl.  

Mange skoler tilbyder imidlertid forløb tilpasset TD-ansøgere og Team Danmark elever kan med 

fordel søge disse skoler som 2.-5. Prioritet, i fald de ikke kan få reserveret plads på Falkonergården. 

Se oversigt over disse skoler på Team Danmarks hjemmeside.  

 

Ansøgere, der får reserveret plads på den ønskede skole og Team Danmark-ordning, fordeles af 

fordelingsudvalget i henhold til reglerne i optagelsesbekendtgørelsen, hvor afstand er det 

væsentligste fordelingskriterium. 

 


