
Holbæk – december 2016 
 
 
Kære Svømmetalent - tag 0. G på Stenhus Kostskole. 
 
Hvis du er svømmer og har et talent, som Holbæk Svømmeklub anerkender, så vil 0. G være 
noget for dig. 
 
Vi har udviklet en samarbejdsmodel – Holbæk Svømme-akademi – der sørger for, at du 
som talentfuld svømmer vil blive guidet igennem din gymnasietid ved et nært samarbejde 
mellem skole, hjem og klub, hvor alle tre parter i fællesskab laver en plan for dig og alle 
medvirker til at overholde planen.  
 
Det er grundtanken for samarbejdet omkring svømme-akademiet i Holbæk, at man skal 
kunne dygtiggøre sig både akademisk og sportsligt, så man ikke skal gå på kompromis med 
hverken skole eller svømning i sin gymnasietid. Vi vil tilbyde både skolegang og 
svømmetræning i absolut topklasse – en samlet ambition, der kan opfyldes med opførelsen af 
den nye Holbæk Sportsby i 2018. 
 
Undervisningen tilpasses på 10. klassetrin på en sådan måde, at du vil få en lettere overgang 
fra grundskolen til gymnasiet eller en tilsvarende ungdomsuddannelse. 
 
Du vil modtage en specielt tilpasset undervisning, der tager sigte på, at vænne dig dels til 
niveauet på gymnasiet dels vil opøve nogle gode og solide arbejdsvaner, så du er rigtig godt 
forberedt til at passe din undervisning i gymnasiet samtidig med at du dygtiggør dig 
sportsligt.  
 
Undervisningen vil bestå af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk i samlet 22 lektioner. 
Hertil kommer indlagt 3 x 2 lektioner til træning. Det være sig styrketræning, træning i bassin, 
undervisning i fysiologi og idrætspsykologi. 
 
Dette bevirker at du kan klare det pres elitesvømningen og skolegangen samlet set vil 
udsætte dig for, og du vil samtidig få udnyttet dit talent såvel i uddannelses- som i 
svømmesammenhæng. 
 
Prisen for skolegangen vil være kr. 2016 pr. måned plus et tillæg for at blive opgraderet via  
O. G og deltagelse i Holbæk Svømmeakademi. Skulle du komme udefra og ønske at bo på 
Kostskolen, så er prisen 5.500 pr. måned plus tillæg for 0. G. 
 
Der er introaften om 0.G onsdag den 18. Januar kl. 19.00 på Stenhus Private Kostskole. 
Adressen er Stenhusvej 20, 4300 Holbæk. Svømmere i 8. og 9. klassetrin er velkomne, hvis de 
medbringer mindst en af deres forældre. 
 
Tilbuddet er udslaget af et tæt  samarbejde mellem  
Holbæk Svømmeklub, 
Stenhus Gymnasium & HF 
Stenhus Kostskole. 
(0.G er også en mulighed, hvis man efterfølgende vælger en anden ungdomsuddannelse). 


