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SØNDAGSAVISEN VESTEGNEN

Idræt på højeste niveau
FORSØG. Brøndby IF og Brøndby Kommune bakker op om ny, spændende studieretning på Brøndby Gymnasium.
IDRÆT A: De kommende elever
på Brøndby Gymnasium har
noget at glæde sig til, når de
starter til august.
Fra næste skoleår kan nye
elever på Brøndby Gymnasium nemlig vælge fagene samfundsfag (A) og matematik (B) i
en studieretning med idræt på
A-niveau. Idræt A kan kun vælges to steder i landet, og den
nye kombination får positive
ord med på vejen:
»Havde jeg haft den mulighed, havde jeg slået til,« lyder
det fra en af de nuværende
elever på Brøndby Gymnasium,
den nykårede Danmarksmester
i tennis, Philip Hjort.
Også Peder Siggaard, projektleder i Brøndby IF, glæder
sig til studieretningen starter:
»Jeg forventer blandt andet
et givende samarbejde med
gymnasiets idrætselever omkring analyse af data fra fodboldkampene, og jeg ser også
spændende perspektiver i at
kunne inddrage gymnasieeleverne i forsøg i Brøndby IFs
testcenter,« forklarer han.

Optimering af træning

Brøndby Gymnasium har gennem mere end 10 år arbejdet
med at opbygge et særligt miljø
omkring elever, der er på eliteeller subeliteniveau, og derfor
bruger mange timer dagligt på
idrætsaktiviteter. Brøndby Mo-

dellen er blevet meget populær
og udgør rammen om idrætstalenternes gymnasieforløb.
Brøndby Gymnasium har siden starten i 2005 tilbudt idræt
på B-niveau, som har været det
højeste niveau faget kunne fås
på. Men fra august 2018 bliver
faget forsøgsfag på A-niveau i
studieretningen: samfundsfag
A, matematik B og idræt A.
Idræt A vil som et af sine områder have fokus på optimering
af træning. Dette kan ifølge Peder Siggaard styrkes gennem
Brøndby IFs samarbejde med
»Goal Station«:
»Goal Station er et træningsanlæg, som placeres foran
gymnasiet. Træningsudstyret
er egnet til alle fodboldspillere, uanset alder og niveau.
Goal Station er et innovativt
træningsværktøj – hvor det primære fokus er på de tekniske
og taktiske områder,« uddyber
Peder Siggaard.

Øget sundhed

På Brøndby Gymnasium har
ledelsen brugt det sidste års
tid på at forberede idræt A,
og udover at lave samarbejdsaftaler med Brøndby IF, har
idrætskoordinator fra Brøndby
Gymnasium, Thomas Anker,
også etableret et samarbejde
med Brøndby Kommune om
konkrete sundhedsprojekter,
som eleverne på idræt A-stu-

Idrætskoordinator Thomas Anker, Brøndby Gymnasium, og
projektleder Peder Siggaard, BIF.

Vicerektor Sanne Midtgaard og 3.g’er på Brøndby Gymnasium
Philip Hjorth, der nykåret Danmarksmester i tennis.

dieretningen skal arbejde med.
Sammen med center for bevægelse og holdspil skal der
fokus på krop og bevægelse
til fremme af sundheden og
livskvaliteten.
Søren Hamberg, fagchef i
Brøndby Kommune, ser samarbejdet med Brøndby Gym-

understreger fagets anvendelse
i det virkelige liv. Vi er allerede
godt i gang med udviklingsmulighederne og ser faget som
en oplagt ressource for os til
ideudveksling og realisering
af nye tiltag,« uddyber Søren
Hamberg.

nasiums idrætslinje som en
ny inspiration til udvikling af
tilbud til kommunens borgere,
der medtænker krop og bevægelse i aktiviteterne:
»Kravet om projekter med
innovation og høj nytteværdi
er et rigtig tiltalende element
ved det nye gymnasiefag, som

Aftalerne med de mange
samarbejdspartnere skal gøre
faget endnu mere ambitiøst,
spændende og alsidigt, og
Brøndby Gymnasiums placering i Sportsbyen og på Brøndby Stadion leverer de helt rigtige rammer.

BLOMSTERDAG

LØRDAG D. 5. MAJ & SØNDAG D. 6. MAJ KL. 9-13
Vi glæder os til at se en masse glade mennesker

Thorshøjgård er et bo- og uddannelsestilbud til unge mellem 15-30 år med særlige behov.
KUN LØRDAG D. 5. MAJ:
Lørdag d. 5. maj holder vi åbent hus for forældre og
alle andre interesserede. Her kan man få et indblik i de
aktiviteter, der foregår på vores forskellige værksteder
og i vores skole.
• Gartneriet sælger blomster og byder på kaffe og kage
• Snedkerværkstedet sælger bla. blomsterkasser og lysestager
• I cykelværkstedet kan man købe gode istandsatte cykler
• I nøddepakkeriet kan man se pakkeprocessen og få
smagsprøver
• I skolen kan man se, hvad eleverne kan arbejde med, og
der vil også være mulighed for at se, hvad man
arbejder med i Krea-værkstedet

Vi glæder os til at vise jer Thorshøjgård.

Niels er i gang med at sætte pelargonierne
med nøjagtig samme afstand.

Sara piller visne blade fra de små
tomatplanter.

BEGGE DAGE - KOM OG GØR ET GODT KØB
Fra vores drivhuse: Tomater, krydderurter, chili, peber og et kæmpe udvalg
af sommerblomster.
Fra vores tømrerværksted: Plantekasser til kapilærkasser samt
flotte trækasser med espalier.

Vi byder på kaffe, the og kage begge dage.

THORSHØJGÅRD

Pedersborgvej 20, 2635 Ishøj
www.thorshoejgaard.dk

