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Giver energi, overskud og fremmer læring  

Du kan vælge linjerne: 

 

 

 

Det laver vi: 
 Fælles opstart på tværs af linjerne og 

på tværs af idrætsaktiviteter  

 Kickstarter en sundere og sjovere livsstil 

 Du arbejder med personlige mål både 

mentalt og fysisk 

 Du lærer om kroppen og måden den arbejder på 

 Du oplever og erfarer legen, træningen, kampen, 

konkurrencen og din rolle som idrætsleder 

 Du afprøver dine grænser og sætter mål 

 Du er aktiv i linjetimerne og afprøver forskellige aktiviteter 

 Du vil opleve øget motivation, stærkere krop, sved på panden og smil på læben 

 
 

 

 

”Du får rørt dig en masse, og det hjælper utroligt 

meget på din koncentration i timerne. På Xclass 

kommer du til at møde en masse nye skønne 

mennesker og på idrætslinjerne får I et unikt socialt 

sammenhold. Man får masser af motion og ny frisk 

energi til hverdagen. Jeg har følt mig mere frisk i de 

faglige timer efter at have brugt kroppen fysisk.” 

Elever på idrætslinjerne 
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Træning og spil. Krop og kost. Selvværd 

og velfærd. 

Du træner, eller vil gerne i gang med at træne. 

Vi fokuserer på en sundere og mere aktiv livsstil  

og arbejder også med dit selvværd og din 

livskraft. Du får et adrenalinkick og et kæmpe 

energiboost. Du møder en masse forskellige 

former for sport og motion og lærer dig selv 

bedre at kende sammen med andre.  

Formål: 
Denne linje kræver ingen forkundskaber og man kan være med uanset vægt og kondital, det 

kræver kun at man er parat til at udfordre sig selv og får sved på panden. Vi sætter mål og 

arbejder både med det fysiske og det mentale. Du vil få trænet din krop intensivt og lære en 

masse om styrketræning og udholdenhedstræning, træningsplanlægning og 

idrætspsykologi/mentaltræning. Du vil komme til at lære dig selv og dine kammerater at kende, 

når I sammen udfordrer hinanden og jer selv i træningen. 

Det laver vi: 
Fysiske aktiviteter: Vi arbejder med fitness (konditionstræning, styrketræning, crossfit) løb, bold, 

svømning, cykling, leg og bevægelse., sundhed og kost, performanceidræt og gymnastik, dans og 

teambuilding, Vi tager også ud af huset for at afprøve forskellige idrætsgrene. Vi udfordrer 

mentale og fysiske grænser. Vi tester konditionen og sætter nye personlige mål. 

Viden om: SMARTE-mål, mentaltræning, idrætspsykologi, selvværd, sundhed, livskvalitet, 

teambuilding, kostplaner, osv. 

Teori om fysisk aktivitet: Anatomi, fysiologi, kost, træningsplanlægning og trænerrollen 

 

”Jeg synes det har været godt at have så 

megen fysisk aktivitet på Fit. og at man har fået 

så prøvet så mange forskellige ting.” 

”Bevægelse og motion, teambuilding, mental 

træning og forskellige test har været med til at 

rykke mine grænser, og jeg har lært mig selv 

bedre at kende.” 

”Jeg har ikke haft en eneste dårlig linjetime, 

hvilket lyder utroligt med 12 timer om ugen og 

man får et bedre sammenhold, både i  

klassen og med lærerne.” 

  

Berivan, Emma & Daniel 
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Brug bolden – Verdens bedste 

legetøj 

Fokus på bold er for alle os, der 

elsker at bevæge os, helst i 

selskab med ligesindede og en 

bold af en slags.  

Formål: 
På Bold skal vi sammen dyrke og blive 

bedre til en masse boldspil og alle de 

kvaliteter, de hver især besidder. Vi 

skal svede, vi skal have det sjovt, vi skal 

presse hinanden og os selv. 

Det laver vi: 
 Boldspil: Vi bruger mest tid på de store kendte boldspil (håndbold, fodbold, volley og basket), 

men vi prøver også en del af de mindre og mere alternative boldspil. 

 Træning: Vi griber de forskellige boldspil an fra forskellige vinkler. Vi arbejder med teknisk, 

taktisk og fysisk udvikling afhængig af boldspillet.  

 Pres dig selv: Vi kan godt lide konkurrence-elementet i idræt og vi arbejder med tests og 

udfordringer. Du vil udfordre din komfortzone. 

 Teori: Vi bruger tid på idrætsteori: Træningsplanlægning, psykologi, anatomi, trænerrollen, 

de 4 grundtræningsformer, opvarmning osv. 

 

”Xclass er så fed på så mange måder. Hvis 

du er helt vild med idræt, kan du vælge lige 

præcis dén linje du interesser dig for. Du får 

mere ansvar på Xclass, end du gør i 

folkeskolen. Vi synes, du skal tage 

idrætslinjen, hvis du elsker at være aktiv og 

få et nyt fællesskab med dine kammerater. 

På idrætslinjen kan du vælge en specifik vej 

som f.eks. Bold. Det indeholder en masse 

tid, hvor du lærer at træne med de 

forskellige bolde. Det synes vi personligt er 

megafedt.” 

 
Frederikke & Lasse 
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Brænder du for at spille fodbold, er 

du klar til at arbejde hårdt og 

drømmer du om et år med fodbold 

på skoleskeamet? Så er 

fodboldlinjen på Xclass helt sikkert 

noget for dig.  

Formål: 
 At fastholde glæden ved fodboldspillet 

 At blive en bedre fodboldspiller  

 At opnå en teoretisk viden om krop og 

sundhed  

 At bruge spillet som indgang til et lærerrigt  

skoleår 

Niveaudelt i træning og kamp 
 Træning planlægges efter niveau. 

 Deltager i Skoleliga. Træningen planlægges efter seriøst breddeniveau. 

 Træningen har fokus på de basale tekniske og taktiske færdigheder.  

I øvrigt… 
 har vi DBU-uddannede licenstrænere 

 arbejder vi teoretisk med fodboldens taktik 

 har vi relevante konditionstests flere gange om året  

 afsluttes skoleåret med en prøve og karakter 

 

”Vi kan klart anbefale, at hvis du vil gå i 10. 

Klasse og er helt vild med fodbold, skal du vælge 

denne linje, for jeg er ikke i tvivl om at du vil få et 

fantastisk år med de sjove lærere og de andre 

fodboldelskere. 

Noget af det bedste ved at gå på fodboldlinjen er 

jo helt klart at man får muligheden for at spille 

fodbold imellem de almindelige faglige timer. 

Hvis man virkelig elsker fodbold overalt på 

jorden, så er det den helt rigtige linje.” 

 

Tristan & Sofie 


