
 

 

Brev vedrørende EM i Trampolin og Tumbling i Göteborg d. 4.-10. maj 2020 

Dette brev er sendt til den gruppe gymnaster, som er en del af bruttolandsholdet og dermed 
potentielt kan blive udtaget, men ikke er garanteret en plads, ved EM i Göteborg 4.-10. maj 2020.  

EM i Trampolin og Tumbling i Göteborg 2020 falder sammen med 9. og 10. klassernes 
afgangseksamen 2020. 

I GymDanmark vægter vi Dual Career og ”det hele menneske” højest i vores arbejde med 
gymnasterne. Det betyder, at GymDanmark-gymnaster skal have mulighed for at dygtiggøre sig både 
sportsligt og i skolen, samtidig med at de udvikler sig fysisk, psykologisk og socialt. 

På grund af sammenfaldet mellem EM og afgangseksamen skal gymnasten sammen med sin familie 
træffe beslutning om, hvorvidt man vil deltage ved EM Göteborg 4.-10. maj 2020. Deltagelse ved EM 
betyder, at gymnasten skal lave en aftale med skolen om at være fraværende i den/de prøver, der 
ligger i tidsrummet, og derfor skal til optagelsesprøve til evt. ungdomsuddannelse. 

Konkret betyder det 

De elever som misser en skriftlig afgangsprøve, skal til den tidlige optagelsesprøve på 
ungdomsuddannelsen. Den ligger i juni (i år d. 14. juni og i 2020 ligger den d. 12. juni). Det er vigtigt at 
eleven og forældre selv kontakter gymnasiet og fortæller, at de skal meldes til den tidlige 
optagelsesprøve, da besked ikke kommer automatisk, og at ungdomsuddannelserne først modtager 
ansøgernes prøveresultater fra 9. og 10. klassernes afgangseksamen efter den tidlige 
optagelsesprøve, er afholdt. 

Hvis man misser en mundtlig afgangsprøve, er det muligt at elevens folkeskole kan nå at iværksætte 
en anden prøvedag for den mundtlige eksamen, og hvis denne prøvedag er før den tidlige 
optagelsesprøve, kan eleven undgå at skulle til optagelsesprøve. 

Eleven og forældre skal kontakte folkeskolen i god tid (og derefter det gymnasium de søger ind på), 
således, at der kan laves aftaler omkring forløbet. 

Til de elever som fravælger afgangseksamen, stiller GymDanmark gerne en skriftlig udtagelse om 
deltagelse ved EM til rådighed, såfremt det måtte ønskes. 

GymDanmarks holdning 

Fra GymDanmarks side er vigtigt at pointere, at valget er gymnastens og familiens. Vælger man at gå 
til den ordinære afgangseksamen, har det ingen betydning for gymnastens videre forløb på 
landsholdet, lige såvel som det ingen betydning har på deltagelse ved landsholdssamlinger op mod 
EM.  Gymnasten vil træne med ved samlinger o.l. på lige fod med alle andre, selv om vedkommende 
ikke deltager i EM. Gymnasten vil have lige så stor chance for at komme med til store mesterskaber 



 

 

fremover uanset om vedkommende vælger EM eller afgangseksamen. Hvis I beslutter at tage 
afgangseksamen, vil landstræneren forsøge at finde en anden international konkurrence i 2020. 

Og modsat har det heller ingen betydning for fremtiden, hverken positivt eller negativt, hvis 
gymnasten og familien vælger at deltage ved EM. Der vil ikke blive set skævt til gymnasten uanset 
valg.  

Hvordan skal man træffe valget? 

Før man træffer beslutningen om enten EM eller afgangseksamen, mener vi der er nogle ting som 
man bør overveje: 

• Hvordan går det i skolen? Trænger skolearbejdet til at blive prioriteret? 
• Information omkring hvordan optagelsesprøven foregår, og hvad de faglige krav er.  
• Kan det have betydning for det videre forløb/optag på ungdomsuddannelsen? 
• Har jeg/gymnasten fagligt, psykisk og tidsmæssigt overskud til at læse op til en 

optagelsesprøve? 
• Hvor stor betydning har EM i Göteborg for min/gymnastens gymnastiske udvikling frem for fx 

at deltage i en anden international konkurrence? 
• Hvem skal jeg tale med, for at blive helt afklaret (kan være forskelligt fra gymnast til gymnast): 

Min lærer, mit kommende uddannelsessted, min klubtræner, landstræneren, 
talentudviklingskonsulenten, mine holdkammerater? 

• Hvem skal jeg kontakte for at vide mere om hvilke krav, der stilles til optagelsesprøven og 
hvordan forløbet er? 

 
Husk at I altid er velkomne til at kontakte GymDanmark, hvis I har spørgsmål, tvivl eller gerne vil 
drøfte overvejelser.  

Links til uddannelsesministeriets hjemmeside: 

General info om adgang og optagelseskrav til ungdomsuddannelser: https://uvm.dk/gymnasiale-
uddannelser/adgang-og-optagelse 

Generel info og kalender for optagelsesprøven: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-
optagelse/optagelsesproeven 

Med venlige hilsner 
Søren Juul Sømod     Oliver Bay 
Formand for Udvalget for Tumbling  Landstræner, Tumbling, GymDanmark 
sjs@gymdanmark.dk        oba@gymdanmark.dk 

Jonas Vestergaard Jensen 
Talentudviklingskonsulent, GymDanmark 
jvj@gymdanmark.dk 
N.B. Der tages forbehold for fejl eller ændring i ovenstående vedrørende krav og dato for optagelse til 
ungdomsuddannelserne.  


