
 R Ø D O V R E  K O M M U N E  

 
 

 
 

Til idrætsudøvere 
 

- Går du i 6. klasse og brænder for din sport?  
- Vil du udvikle dig yderligere, samtidig med at du passer din skole?  
- Så er idrætslinjen på Valhøj skole måske noget for dig? 

 
På Valhøj skoles idrætslinje er der mulighed for træning i skoletiden for udøvere fra alle sportsgrene. 
 
På idrætslinjen er der specifik træning i din sportsgren, hvis du dyrker taekwondo, håndbold, fodbold, is-
hockey eller kunstskøjteløb. Dyrker du en anden idræt kan du søge idrætslinjen på Fysisk træning. Denne 
linje er for dig, der vil noget med din sport og sammen med udøvere fra andre sportsgrene træner generel-
le færdigheder inden for bl.a. styrke, smidighed, balance og koordination. For alle elever på idrætslinjen er 
der morgentræning to gange om ugen i skoletiden og målet er, at denne træning er med til at udvikle dig i 
din egen sportsgren.  
  
Skal du starte i 7. klasse efter sommerferien har du mulighed for at søge om optagelse på Valhøj skoles 
idrætslinje senest onsdag d. 4. april 2018. 
 
Onsdag d. 28. februar inviteres udøvere og forældre til informationsmøde om optagelse på idrætslinjen på 
7. klassetrin i skoleåret 2018/19. Her kan du høre mere om morgentræningen, idrætsklasserne og skolen 
generelt. Alle er velkomne. 
 
Hvis du vil vide mere, kan du kigge forbi vores hjemmeside eller Facebook:   
 
http://www.valhoj-skole.skoleintra.dk  
https://www.facebook.com/ValhoejIklasser 
 
For yderligere information kan skolen kontaktes. 
 
Med venlig hilsen   
Tenna Terney  
Idrætskoordinator   
Valhøj Skole   
Rødager Alle 102   
2610 Rødovre   
Tlf.: 36 37 83 83   
E-mail: tenna.terney@rk.dk 
 

 
 

Baggrund   
Et samarbejde mellem Rødovre Kommune, Valhøj skole og lokale idrætsklubber sikrer, at du kan få træning og skolegang til 
at gå hånd i hånd.   
 
Skal du starte i 7. klasse efter sommerferien, har dyrket idræt i mange år og er indstillet på at arbejde seriøst med din sport 
og din skolegang, er der mulighed for at søge om optagelse i idrætsklassen på Valhøj skole. Vi har idrætsklasser på 7. – 9. 
klassetrin, og tilbyder specifik træning i 5 forskellige sportsgrene samt grundtræning på vores generelle linje, Fysisk træning, 
der henvender sig til alle udøvere uanset idrætsgren. 
 
Det særlige ved idrætsklasserne er, at man udover undervisning, på niveau med skolens øvrige klasser, får mulighed for at 
træne i skoletiden. Denne træning ligger hver mandag og onsdag i tidsrummet 8.00-10.00. Morgentræningen varetages af 
kompetente og erfarne trænere. 
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