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Notat: Status på udvikling af træneruddannelse: 
 

- Baggrunden 
- Status på udvikling af uddannelsen  
- Uddannelsens indhold og struktur 
- Uddannelsens økonomi 
- Afklaringspunkter 

 

Baggrunden 
 
Baggrunden for arbejdet med træneruddannelse er, at Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA) har arbej-
det med et ønske om at tænke atletuddannelse og træneruddannelse parallelt, samtidig med et øn-
ske om at give mulighed for at vælge trænerkarrieren som erhverv via en institutionaliseret uddan-
nelse. I forsøget på at lykkes med dette har ESAA taget kontakt til Erhvervsakademi Aarhus (EAAA), 
som er udbyder er en række etablerede uddannelser i Aarhus, og som har mulighed for at opnår ak-
kreditering på uddannelser. Med ESAA og EAAA som drivere blev der etableret et møde med en 
række specialforbund, som er udbydere af træneruddannelser i ”dan danske model”, og derfor væ-
sentlige partnere i en eventuel ”trænerskole”. På dette møde blev ideen diskuteret, og der blev be-
sluttet at arbejde videre. Næste step er et nyt møde, hvor der besluttes om vi  skal gå efter et ”træ-
nerakademi”. 

 
Status på udvikling af uddannelsen  
 

Formål 

Formålet med uddannelsen er at tilvejebringe et tilbud om en uddannelse som er en kombination af 

praktisk og teoretisk uddannelse, der gør trænergerningen til en profession. Hvilket vil være med til 

at hæve både det sportslige, såvel som det kommercielle kompetenceniveau inden for idrætsverde-

nen. 

 

Målgruppe 
Uddannelsen vil være målrettet unge mennesker, med en gymnasial baggrund, der ønsker at arbejde 

med;  

  

- Sport (Forbund/Klub/forening/virksomheder og grænseområder)  
o Talentudvikling 
o Eliteidræt 

- Fitness 
- Sundhed, velvære, projektarbejde  
- PE (Psysical Education)  
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Status på udvikling af uddannelsen 
Den indledende del af udvikling er igangsat. Der er etableret en arbejdsgruppe bestående af repræ-

sentanter fra EAAA, ESAA og DIF. På nuværende tidspunkt står er næste skridt i processen at få udar-

bejdet en arbejdsmarkedsanalyse.  

 

Hvad: Hvornår: Status 

Råskitse af uddannelsen 2018/Q1-2 Fuldført 

Etablering af arbejdsgruppe 2018/Q1-2 Fuldført 

Etablering af følgegruppe 2018/Q2 I gang 

1. møde i følgegruppe TBD TBD 

Arbejdsmarkedsanalyse 2019/Q2  

Akademiets bestyrelse skal godkende uddannelsesansøgningen 2019/medio  

Indsende ansøgning til Uddannelses-ministeriet 2019/okt.   

Endelig studieordning 2019/dec.  

Markedsføring af uddannelse 2019/dec-2020/jun.  

Uddannelsesstart 2020/sept.  

   

Uddannelsens Indhold og struktur 
 

Sigtet er i første omgang en 2-årig kort videregående uddannelse i et samarbejde mellem EAAA , 

ESAA og specialforbund. På sigt skal den kunne udvides til andre erhvervsakademier som fx KEA samt 

potentielt at muliggøre en professionsbachelor.  

 

Uddannelsens ståsted vil være en kombination af teori og praksis i forlængelse af EAAAs pædagogi-

ske platform. Undervisningen fordeles på tre områder værende Idræt, Kommercialisering og Speciali-

sering. Undervisningen opdeles således, at EAAA varetager undervisningen af den kommercielle del, 

mens idrætsorganisationerne tager sig af den sportsspecifikke og specialiseret undervisning ved at 

stille instruktører/undervisere til rådighed.  

 

Den studerende skal i forløbet have et semesters praktik inden for deres respektive sportsgren/speci-

aliseringsfelt, fx klub, idrætsorganisation etc. Praktikken kan fordeles ud over de 4 semestre eller al-

ternativt lægge som et 4. semester.  

 

  



   

 3/4 

 

Muligt fagindhold 
PÅ nuværende tidspunkt, inden arbejdsmarkedsanalysen, vægtes tyngden de tre fagindholdsområder ligeligt mel-
lem områderne.  

 
Idrætssport: Kommercialisering: Specialisering: 

Fysiologi Markedsføring og sponsering Sport fx talentudvikling, Børneidræt, eliteidræt, coaching  

Psykologi Økonomi Fitness 

Træningslære Statistik/dataanalyse Sundheds- og projektarbejde 

Idrætspædagogik Projektledelse PE (Physical Education) 

 Personligt lederskab Kommunikation og medietræning 

 Foreningsledelse og innovation  

 
Undervisningen af den idrætssportslige del er tiltænkt at skulle varetages af DIF og/eller ESAA. Den 
kommercielle del varetages af EAAA og specialiseringsdelen afstemmes ud fra hvad der besluttes 
konkret af indhold. Den konkrete fordeling og vægtning af fag (ECTS), sker efter arbejdsmarkedsana-
lysen. 

 

Uddannelsesøkonomi 
 

Etableringsomkostninger 

 

Arbejdsmarkeds- 

analyse 

For at synliggøre det reelle arbejdsmarkedsbehov skal der udarbejdes en 

analyse af behovet for kompetenceudvikling og uddannelse inden for 

idrætsverdenen. For at sikre kvaliteten af denne, skal den gerne udarbej-

des af et anerkendt analyseinstitut som fx Epinion.  

Estimeret pris. 100.000-200.000 kr.  

 

Ansøgnings- 

materialet 

EAAA investerer ressourcer i at udarbejde ansøgningsmaterialet til ud-

dannelsesministeriet, samt udarbejde den endelige studieordning inkl. 

Læringsmål, fagbeskrivelser etc. 

 

Grupper Der investeres tid i de nedsatte arbejds- og følgegrupper.  

  

 

Uddannelsesmæssig økonomi 

 

Indtægt 

Studenterårsværk 

(STÅ) 

Staten yder tilskud til universitetsuddannelser. Det varierer fra uddan-

nelse til uddannelse. I gennemsnit får en merkantil uddannelse i 2019, kr. 

33.105 pr. studerende p.a. Dette er gældende på uddannelser der er SU 

berettiget.  

  

Omkostninger  
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Undervisere EAAA stiller undervisere til rådighed til de kommercielle fag, mens id-

rætsorganisationerne stiller undervisere til rådighed til idræts- og specia-

liseringsfag. I de første år er EAAA undervisere delt mellem uddannelsen 

og de øvrige EAAA-uddannelser. Idrætsundervisere vil være deltids- og 

projektansatte.  

 

Lønomkostninger aflønnes ud fra STÅ midlerne.  

 

Faciliteter Det skal afklares i hvilket omfang undervisningen skal foregå på EAAA 

og/eller ESAA-faciliteter i Aarhus.  

 

Øvrig studie- 

relevant aktivitet 

Der vil kunne være øvrige løbende omkostninger forbundet med uddan-

nelsen. Dette kunne fx være studieture, klubbesøg, semestre i udlandet. 

Hvorvidt disse finansieres via egenbetaling, af uddannelsen, af sponsorer 

etc. besluttes senere i forløbet.  

 

 

Afklaringspunkter 
 

Tror vi på ideen – er der et ”marked” og er specialforbundene interesserede? 

For at kunne forsætte processen skal finansieringen af arbejdsmarkedsanalysen afstemmes. Hvem 

afholder udgiften for analysen? 

 

 ESAA/EAAA marts 19 


