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FÅ EN VINDER PÅ HOLDET
Der findes mange forskellige muligheder for at ansætte en elite-
idrætsudøver i praktik. I denne folder har vi samlet en rækker ek-
sempler på, hvordan det kan lade sig gøre at ansætte en af Dan-
marks bedste atleter i virksomheden. 

Skole Praktik Kajak

August 2014

EMMAS TIDSLINJE

GOD DIALOG SIKRER GODT FORLØB
Theresa Nielsen er en af Danmarks bed-
ste kvindelige fodboldspillere. Hun er 
samtidig på vej i praktik som social- 
og sundhedsassistent i Høje Taastrup 
Kommune.

Marianne Munk Nielsen er uddan-
nelsesvejleder på SOSU-C, Social- og 
sundhedsuddannelsescenteret i Brønd-
by. Hun har været i dialog med Team 
Danmark om de praktiske løsninger 

for Theresa. Det gælder for eksempel i 
forhold til praktikforløbet, hvor der vil 
være rejsedage med fodbold landshol-
det. I fraværsperioderne får hun tjene-
stefri uden løn.

”Det kræver en god dialog mellem sko-
le og arbejdsgiver. Det er første gang, vi 
sender en eliteidrætsudøver ud i prak-
tik, og alle er meget optimistiske,” siger 
Marianne Munk Nielsen.

PRAKTISKE RÅD

• Deltidsansættelse giver deltidsløn

• Uddannelsen må maks. forlænges  

50 pct.

• I fraværsperioder betales ikke løn

• Overvej om ferier kan tænkes  

ind i planen



Emma Jørgensen er 18 år, verdensmester i kajak og netop gået i 
gang med at uddanne sig til maler. Hendes træningsprogram bety-
der, at hun forlænger uddannelsesperioden for at give sporten og 
uddannelsen de bedst mulige betingelser. Se eksempel på, hvordan 
Emmas uddannelsesforløb kan skrues sammen.

POSITIVE ERFARINGER
De er motiverede, engagerede, modne 
og i stand til at strukturere deres hver-
dag. Sådan lyder karakteristikken af de 
eliteidrætsudøvere Annette Rye har haft 
ansat som kontorelev i SKAT.

Hvorfor har I valgt at have eliteidrætsud-
øvere ansat?
Grundlæggende fordi vi synes, de skal
have en uddannelse lige som alle andre.
Vi ser det som en god værdi, at vi har
forskellige mennesker ansat, som hver
især kan bidrage med deres kompeten-
cer. Vi har valgt at tilbyde en ordning, 
hvor de kan arbejde ¾-tid. Det fungerer 
rigtig fint.

Er det ikke mere besværligt?
Det er ikke så besværligt, som man
skulle tro. Det kræver naturligvis, at
man har et godt samarbejde med træner-
ne og uddannelsesinstitutionen.
Vores oplevelse er, at alle er indstillet
på at være fleksible og få enderne til at
mødes. Det handler meget om vilje.

Hvad får man ud af at ansætte en elite-
idrætsudøver?
Vi har oplevet, at de generelt er motive-
rede, modne, gode til at strukturere
deres tid og parat til at være fleksible
ift. deres sportskarriere og uddannelse.

2018 svendeprøve



LÆS MERE PÅ TEAMDANMARK.DK

MÅLRETTET TØMRELÆRLING
Skolerne I Oure Sport & Performing Arts 
har ansat håndboldspilleren Kasper Kil-
delund som tømmerlærling i en forlæn-
get lærlingeperiode. Her fortæller Jacob 
Landtved, sportsleder, Skolerne i Oure 
om deres erfaringer.  

”Vi tror ikke på, at en eliteidrætsudøver 
kan arbejde fuld tid og samtidig passe 
sin sportskarriere. Hos os arbejder Kas-
per fra kl. 7.00 til 13.00 hver dag og 
engang imellem i weekenderne. Vores 

tekniske chef Michael Vorm har en god 
dialog med teknisk skole om, at vi selv 
dækker de manglende timer ind, når 
Kasper er væk fra skolen pga. håndbold. 
Skolens erfaring med eliteidrætsudøve-
re viser, at de bliver rigtig dygtige med-
arbejdere. Vi har arbejdet sammen med 
flere eliteidrætsudøvere, og de fungerer 
godt, når man stiller krav til dem. De 
sætter overliggeren højt og er vant til 
hele tiden at dygtiggøre sig.

SÅDAN KOMMER DU VIDERE
Der findes mange muligheder for at få en vinder på holdet. Er du i tvivl om, 
hvordan du kommer videre, kan du læse mere om mulighederne for at ansætte 
en eliteidrætsudøver på teamdanmark.dk eller ved at kontakte Team Dan-
mark-konsulent Magnus Wonsyld på tlf. 43 26 25 83 og mawo@teamdanmark.dk


