
2018/19

Folkeskolens 8., 9. og 10. klasse.
Ungdomsuddannelse – gymnasium, 
HF, handelsskole, teknisk skole.

DUAL CAREER 
Talent, elitesport og uddannelse



Fra talentklasse  
til verdensklasse
ESAA giver dig muligheder

Committed to Excellence



ESAA gør det muligt for dig at dyrke din sport på talent- og 
elite   niveau samtidig med, at du prioriterer din uddannelse. 
Målet er at skabe helhed i din hverdag, så der er tid til træning, 
skole og sociale aktiviteter.

Dual Career – ESAA skaber rammerne.

Dedikation og Talent  
– nødvendige forudsætninger



Folkeskole: Skal du i uddannelsesåret 2018/19 gå i 8., 9. eller 
10. klasse har du mulighed for at blive en del af en ESAA 
talentklasse. Ellevangskolen og Rundhøjskolen tilbyder ESAA 
talentklasser. På disse skoler kan du søge optagelse i både 8., 9. 
og 10. klasse*, uanset hvilken skole du går på i dag. 

Ungdomsuddannelse: Hvis du starter på en ungdomsuddan-
nelse i 2018 og er en talentfuld udøver, kan du blive en del af 
ESAA. ESAA har partnerskabsaftaler med Marselisborg Gym-
nasuim, Risskov Gymnasium, HF på Viby Gymnasium, Aarhus 
Købmandsskole, Aarhus Tech og Risskov Efterskole.

Du kan også søge om forlænget ungdomsuddannelse. Dette 
kræver en Team Danmark godkendelse, som du kan læse mere 
om på www.teamdanmark.dk.

*10. klasse ESAA tilbydes kun på Rundhøjskolen.

Partnerskab  
med uddannelser



er dedikeret til 
at prioritere både 
sport og uddan-

nelse

bliver anbefalet 
af en eliteklub 

og/eller special-
forbund/Team 

Danmark

træner mål-
rettet og ønsker 

at være en del af et 
talentudviklings-

miljø
er blandt de 

absolut bedste i 
din årgang

er bosat i 
Aarhus Kom-
mune og/eller 

tilknyttet en klub i 
Aarhus Kom-

mune

Du kan optages på ESAA, hvis du i uddannelsesåret 
2018/19 skal gå i folkeskolens 8., 9. eller 10. klasse 
eller på en ungdomsuddannelse og samtidig  
opfylder følgende betingelser:

Optagelseskriterier



Kom til informationsmøde og bliv klog på hvilke muligheder du får 
med ESAA.

Onsdag den 29. november 2017

Kl. 17.00–18.30  
Informationsmøde for dig, der skal gå i 8., 9. eller 10. klasse.

Kl. 19.00–21.00  
Informationsmøde for dig, der skal starte på en ungdomsuddannelse.

Informationsmøderne afholdes onsdag den 29. november 2017 i 
Sportens Hus på Atletion (Ceres Park og Arena). 
Husk at tage dine forældre og/eller din træner med.  
Tilmelding til informationsmøderne på www.esaa.dk.

Ansøgningsfristen for optagelse på ESAA i uddannelsesåret 2018/19 
er fredag den 26. januar 2018

Læs mere om optagelsesproceduren på www.esaa.dk.

Vigtige datoer:



ESAA = Elite Sports Akademi Aarhus

ESAA er et partnerskab mellem Aarhus Kommune, udvalgte uddannel-
sesinstitutioner, elitesportsklubber i Aarhus samt Team Danmark.

ESAA tilbyder topkvalificeret morgentræning to gange om ugen inden 
for udvalgte sportsgrene.

ESAA har det overordnede ansvar i forhold til morgentræning og det 
sportslige set up i øvrigt.

ESAA tilbyder uddannelse og individuel vejledning.

Info om ESAA



Få meget mere at  
vide på www.esaa.dk 

… hvor du også kan tilmelde dig ESAA informationsmødet, der 
afholdes onsdag den 29. november 2017 i  i Sportens Hus på 
Atletion (Ceres Park og Arena).

Følg os på Facebook  
www.facebook.com/ESAAtalent


