
P300P300
ØSTERRIKE, USA og FRANKRIKE

Stams, Schladming, Burke, Stratton og INSEP(Paris)

Ansatte ved Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskole



Bakgrunn for P300

� Skoleåret 2010/ 2011 skulle NTG-U bruke 300 000 kr på

å gjøre skolen bedre, et ledd i målet om å bli verdens

beste ungdomsskole

Gruppearbeid endte ut i studietur� Gruppearbeid endte ut i studietur

� Februar 2011: Burke Mountain Academy & Stratton 

Mountain School, USA

� Mars 2011: Stams & Schladming, Østerrike

� Mai 2011: INSEP Paris, Frankrike



Før avreise ble vi enige om å se etter følgende:

- Organisasjon

- Trening

- Timeplan- Timeplan

- Kost og losji

- økonomi

- Rekruttering

- Holdninger



HVA SER VI ETTER ØSTERRIKE USA

Organisasjon

-Strategi og handlingsplan?

- Ansatte?

Målet for alle utøvere og ansatte 

var å bli best i idrett

Skolene opptatt av allsidighet

- Ansatte?

- Elevmasse?

- Fasiliteter, skole/ idrett

Bra treningsfasiliteter, internat og 

skole.

+/ - 200 elever

Høyt kvalifiserte trenere

Meget god samarbeid forbund, 

klubb, skole og lag.



HVA SER VI ETTER ØSTERRIKE USA

Trening

-Periodisering

-Barmark

Meget flinke til å stå på ski når 

det var snø og trene barmark når 

det var sommer.

Timeplan fra 0600 - 2200-Barmark

-Ski

- Medisinsk oppfølging/ fysio

Timeplan fra 0600 - 2200

Tett oppfølging av fysio

Trenere og lærere høyt utdannet

Forbundet la føringene for 

hvordan treningen skulle være



HVA SER VI ETTER ØSTERRIKE USA

Rekruttering

-Hvordan rekrutterer de utøvere? 

- Hvor kommer de fra? 

Regionslag og skoler

Skigymnasene delt i øst og vest

Noen utlendinger 

-Hvorfor velger de dere? 

- Hvem går der? – den typiske 

elev/utøver. nivå

Elevene valgte skole pga idrett, 

skole mindre viktig

De beste utøverne i alpin, 

langrenn, freestyle, hopp, 

kombinert, skisKyting…

2- 3 ganger søkermasse

1 års kontrakter



HVA SER VI ETTER ØSTERRIKE USA

Undervisning

-Hvordan er skolehverdagen

- Hvordan blir de målt/ karakterer

Timeplan fra 0600  - 2200

Nivådelt, må nå et nivå før de kan 

ta steget opp til neste nivå

- Hvordan blir de målt/ karakterer

- Når der det skole

Mulig å gå på skolen inntil 7 år

Handelsskole og vanlig gymnas

Noe e- læring

Skolefri i vintermånedene



HVA SER VI ETTER ØSTERRIKE USA

Kost og losji

-Hvordan bodde elevene

-Mat

Internatskole fra 10 års alder

Egen kantine

-Mat

-Annet

Faste spisetider

Variert kosthold

Egne rom for avslapping; biljard, 

bordtennis, video…



HVA SER VI ETTER ØSTERRIKE USA

Økonomi

-Hvordan finansieres skolen? 

Staten betaler lærer og trenere

Staten betaler bygninger

-Hvor kommer pengene fra?

-Hvordan brukes pengene?

Staten betaler bygninger

Skole og trening skal være gratis

Alpinistene betaler 470 euro/ 

mnd i 10 mnd.



HVA SER VI ETTER ØSTERRIKE USA

Holdninger

- Hva legges det vekt på og evt

hvordan?

Normale ungdommer med gode 

holdninger, noen unntak

Mye voksenkontakt

Lite tid til tull



Hva likte vi og hva likte vi ikke? Hva likte vi og hva likte vi ikke? 
















