
Nyhedsbrev til faglige vejledere 
 Elitesport og iværksætteri 

Som faglig vejleder kan du støde på studerende, der dyrker elitesport eller er iværksættere, og 
som ikke ved, at der er støttemuligheder på universitetet. Derfor vil vi i dette nyhedsbrev fortælle 
lidt om, hvem disse studerende er, og hvordan man som vejleder kan forholde sig.  

I dette nyhedsbrev kan du: 

• Læse hvilke grupper af studerende som har særlige rammer 
• Læse månedens vejledningstip hvor du kan blive klogere på, hvad du skal være 

opmærksom på i mødet med disse studerende 
• Møde projektleder i SDU Elite, Emilie, og høre mere om det arbejde, hun laver i SDU Elite.  

Grupperne af de studerende består af: 

• Elitesportsudøvere:  optages i Syddansk Elite, hvor et af kriterierne er, at tidsforbruget til 
træning, konkurrence samt andre forpligtelser i forbindelse med sporten minimum er 20 
timer ugentligt i konkurrencesæsonen.    

• Iværksættere:  skal bl.a. kunne dokumentere, at de bruger minimum 20 timer om ugen på 
iværksætteriet og være en del af SDUs godkendte iværksættermiljøer eller tilknyttet 
Iværksætterpilot-ordningen fra Innovationsfonden.  

• Formanden for en organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 

Du kan læse mere om de forskellige grupper her.  

 

I nedenstående video kan du høre Emilie fra Syddansk Elite fortælle om, hvad det er for nogle 
studerende, de optager, hvad de hjælper med, og hvad man som vejleder skal være opmærksom 
på.  

 

 

Månedens vejledningstip 

Både iværksættere og elitesportsudøvere udgør en relativt lille gruppe af den samlede 
studenterpopulation på SDU. Dog er det vigtigt, at disse studerende får den rette hjælp undervejs 
i deres uddannelse, så de har gode vilkår for at opnå den universitetsgrad, de drømmer om. Og 
her kommer du ind i billedet! For mange studerende kender ikke til de hjælpemuligheder, der er 
på SDU.  

Så hvad kan du gøre?:  

1. Find ud af hvilke grupper af studerende, som er berettiget til særlige vilkår.   
2. Kend dine henvisningsmuligheder. Du skal ikke kende alle reglerne for de enkelte 

ordninger tilbundsgående. Det er dog en god idé, hvis du ved, hvortil du kan henvise de 
studerende, som dyrker idræt på højt niveau, eller de studerende som er iværksættere.  

3. Spørg om hjælp, når du kan mærke, at du ikke kan svare på den studerendes spørgsmål.  

https://www.sdu.dk/da/uddannelse/syddansk-elite
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/bachelor/amerikanske_studier_bachelor/vejledning-og-support/studieregler/dispensation/saerlig_dispensationsmulighed
https://duf.dk/
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/bachelor/amerikanske_studier_bachelor/vejledning-og-support/studieregler/dispensation/saerlig_dispensationsmulighed


 

 
Det var alt for denne omgang. Nyhedsbrevet udkommer igen i næste måned og fire gange pr. 
semester. Hver gang vil det indeholde et nyt tema. Ønsker du ikke at modtage de kommende 
udgaver af dette nyhedsbrev så meld dig fra her. 
 
Mvh. Tijana, Mikkel og Mette fra Studie- og trivselsvejledningen. 

  

Hvem kan hjælpe hvis du har 
spørgsmål ifb. elitesport og 
iværksætteri?  

Syddansk Elite: elite@sdu.dk / 
65502169 

Uddannelsesjura og Registratur 
kan svare på spørgsmål til regler. 
Ring gerne på 65501059 (hverdage 
10-14).  

 

mailto:vejledning@sdu.dk
mailto:elite@sdu.dk
https://media.sdu.dk/media/Hvis+du+m%C3%B8der+studerende%2C+der+dyrker+elitesport/0_42qa8k18

