Idrætsklasser
Et særligt tilbud til unge talenter på 7. – 9. årgang
Skoleåret 2022-2023

Velkommen i idrætsklasserne
Klubber og foreninger er er en hjørnesten i den danske
idrætsmodel. Dygtige og engagerede ledere og trænere
er dem, der sikrer glæden ved at dyrke sport i hverdagen
og opbygger de basiskompetencer, der danner grundlaget
for fremtidens eliteatleter. Og her spiller kommunerne en
væsentlig rolle med deres rammer og prioriteringer for den
lokale idræt.
Derfor glæder vi os i Team Danmark over det gode samarbejde med Aalborg Kommune og Elitesport Aalborg – et
samarbejde, der er udviklet markant siden starten i 2001.
Aalborg Kommune har bl.a. prioriteret nye og ekstra
ressourcer til Elitesport Aalborgs arbejde med talentudviklingen. Dette er med til at gøre det muligt at forankre og udvikle det samlede setup med fokus på bl.a. trivsel og sportslig udvikling. Ligeledes er udvidelsen af Gigantium med nye
cardio- og styrketræningsfaciliteter og to nye idrætshaller
samt tilknytningen af idrætsuddannelsen på Aalborg Uni-

versitet væsentlige tiltag i at sikre optimale rammer for
talentudviklingen og eliteidrætten i Aalborg. Det er ligeledes
værd at fremhæve Elitesport Aalborgs gode relationer til
specialforbundene og gode arbejde for at sikre sammenhæng i talentudviklingen fra forening/klub til specialforbund
og videre til allerhøjeste niveau i Team Danmark-regi.
Elitesport Aalborg har et setup, der giver atleter gode muligheder for at kombinere uddannelse og idræt fra grundskolen over ungdomsuddannelserne til de videregående
uddannelser. Denne model er i tråd med Team Danmarks
tilgang til talentarbejde og understøtter atleters muligheder
for at have en dual career, hvor de kan prioritere både deres
sport og deres uddannelse. Et væsentligt omdrejningspunkt
i vores samarbejde med Aalborg Kommune er Idrætsklasserne på Søndebroskolen, som vi kender for høj faglighed,
et velforankret samarbejde med alle aktører og et stort engagement i at sikre unge atleter et optimalt udgangspunkt
på deres vej fra børneidrætten til en mere struktureret
talentudvikling. Betydningen af mulighederne i Idrætsklasserne er tydelige, og atleter med en baggrund i Idrætsklasserne på Sønderbroskolen er stærkt repræsenteret i Team
Danmarks bruttogruppe.
Det faktum understøttes af, at to atleter med en baggrund
i Idrætsklasserne på Sønderbroskolen har vundet medaljer
ved de to seneste Olympiske Lege – Mie Ø. Nielsen med en
bronzemedalje i svømning i Rio i 2016 og Magnus Saugstrup
Jensen med en sølvmedalje som en del af herrelandsholdet i håndbold i Tokyo i 2021. Flere er på vej i en række
idrætsgrene. Forhåbentlig når de hele vejen til internationalt
niveau og til at kæmpe for Danmark ved EM, VM og OL, men
mindst lige så vigtigt får de en uddannelse og en dannelse
igennem sporten, som giver dem nogle redskaber, der vil
komme dem til gavn videre i livet.
Det samlede setup med Idrætsklasser på Sønderbroskolen,
samarbejde med Team Danmarks uddannelsespartnere på
ungdomsuddannelserne med fysisk træning, samarbejde
med Nordjysk Elitesport på de videregående uddannelser
og Aalborg IdrætsCollege giver således såvel talenter som
eliteatleter fantastiske rammer og muligheder.
I Team Danmark ser vi derfor frem til det fortsatte samarbejde med Aalborg Kommune og Elitesport Aalborg.
Peter Fabrin, adm. direktør – Team Danmark
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Vi kan med glæde i 2021 fejre 20-års jubilæum i samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Team Danmark – et samarbejde, der er blevet udviklet og forankret med et stærkt
fælles fokus på arbejdet med talentudviklingen for børn og
unge.
Vi kan samtidig markere 15-års jubilæum til det kommende
skoleår 2022-2023 med Idrætsklasserne på Sønderbroskolen, der er et centralt omdrejningspunkt i vores samarbejde
med Team Danmark.
Med Idrætsklasserne på Sønderbroskolen er der skabt et
skole- og idrætsmiljø med et fællesskab, der sikrer optimale
rammer for at afprøve og udvikle sit talent og potentiale.
De to ugentlige morgentræninger med talenttrænere, fleksibilitet i forbindelse med træning, konkurrencer, landsholdssamlinger mv. og med lærere med lang erfaring og kendskab
til udøvernes passion, motivation og udfordringer giver
udøverne unikke udviklingsmuligheder i Idrætsklasserne på
Sønderbroskolen.
Der er fokus på elevernes trivsel i ét samlet miljø med et
fysioterapeutisk setup, tilknyttet Idrætsskolekoordinator og
trivselsperson og ligeledes uddannelse inden for ernæring
og basale mentale færdigheder, hvor udøverne arbejder
med at uddanne sig til eliteidrætsudøver med bevidsthed
om at træffe gode valg og skabe de rigtige relationer på
rejsen fra ung udøver til seniorudøver på topniveau.
Idrætsklasserne er en fastforankret del af Aalborg Kommunes tilbud og en integreret del af Sønderbroskolens
profil siden opstarten i 2008. I skoleåret 2021-2022 huser
Sønderbroskolen 7 Idrætsklasser med 160 udøvere fra 19
forskellige idrætsgrene, og vi kan konstatere, at Idrætsklasserne viser gode resultater både uddannelsesmæssigt og
idrætsligt.
Aalborg Kommune har prioriteret ressourcer til at sikre
Idrætsklasserne på Sønderbroskolen i bestræbelsen på
at skabe et unikt skole- og idrætsmiljø, der er med til at
understøtte de centrale talentudviklingsmiljøer i Aalborg
Kommune.
Prioriteringen giver resultat i form af mange repræsenterede udøvere i Team Danmarks bruttotruppe og en lang
række såvel tidligere som nuværende eliteidrætsudøvere

har dét til fælles, at Idrætsklasserne på Sønderbroskolen har
været en del af deres udvikling i kombination med talentudviklingen i klubregi.
Det gælder OL-deltagerne: Amalie Ringtved (kajak i 2016),
Mie Ø. Nielsen (svømning) - dobbelt OL-deltager i 2012 og
2016 med bronzemedalje i 2016 og Magnus Saugstrup Jensen i 2021 – sølvmedalje med herrelandsholdet i håndbold.
Ligeledes har en række nuværende og tidligere superligaspillere i fodbold med bl.a. Lucas Andersen, Oliver Abildgaard, Mathias Ross og Malthe Højholt også været en del
af Idrætsklasserne, og det samme gør sig gældende for en
række Aalborg Pirates Ligaspillere og spillere som Mads
Søgaard og Jonathan Brinkman, der har taget springet til
stærke nordamerikanske talentmiljøer. Også udøvere i individuelle idrætsgrene som Michel Corbalan (Sportskarate.dk)
og Sofie Heby (Aalborg Mountainbike Klub) er godt på vej i
bestræbelsen på at nå internationalt seniorniveau.
I arbejdet med talentudviklingen gælder det om hele tiden
at stå på tæer for at skabe og sikre de bedste rammer, og
med Idrætsklasserne har vi et stærkt fundament og setup,
som vi ser frem til at udvikle i de kommende år.
Jan Nymark Thaysen,
rådmand i Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune
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Skoletilbud til
idrætstalenter
Idrætsklasserne på Sønderbroskolen er en mulighed for dig,
hvis du er en ung idrætsudøver med niveau og potentiale,
hvor:
• du kommer til at gå i klasse med andre udøvere fra
forskellige idrætsgrene i et integreret miljø med fokus på
din skolegang og idrætslige udvikling
• du møder frisk og udhvilet ind til kvalitetsmorgentræning
tirsdag og torsdag med dygtige talenttrænere
• du møder lærere med kendskab til unge idrætsudøvere
og deres specielle behov
• der er integreret fysioterapeutisk setup
• der er tilknyttet mentaltræner, der bl.a. er med i
idrætsundervisningen
• der er ekstra vejledning og støtte til at sikre den
daglige trivsel med skolegang og træning, kampe og
konkurrencer i form af Idrætsskolekoordinator og
trivselsperson
• der er transport fra morgentræningsfacilitet til
Sønderbroskolen (gælder ikke fysioterapeutisk,
karate og svømning med en fysisk placering tæt på
Sønderbroskolen)
Idrætsklasserne sammensættes en gang årligt ved
skoleårets start i forlængelse af en idrætslig vurdering af
de interesserede udøver til Idrætsklasserne, hvor der vil
være en eller flere ressourcepersoner med kendskab til
talentudvikling i den respektive idrætsgren, der vil kikke på
dit niveau og potentiale.
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Sønderbroskolen
Sønderbroskolen har udover at være distriktsskole været hjemsted for
Idrætsklasserne siden starten i skoleåret 2008-2009. Sønderbroskolen er en skole, hvor:
•
•
•
•
•

den enkelte elev anerkendes inden for fællesskabets rammer
fagligheden prioriteres højt
læringsmiljøet er præget af god trivsel for alle
der et positivt og åbent samarbejde med hjemmet omkring eleverne
forældrene er velorienterede om skolens daglige virke
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Drømmen om store oplevelser
Da Agnetes mor i 2017 fandt ud af, at hun godt kunne lide at
to kajak, smittede det af og Agnete har været bidt af kajaksporten lige siden.
- Jeg elsker at være udenfor og det er helt unikt at være på
vandet. Jeg godt lide, når man er ude at ro flere sammen i
grupper. Man kan ikke bare slappe af og det gælder om at
holde sig fremme, for falder man fra, er det svært at komme
op igen.

- Kajakroningen giver mig så mange oplevelser med stævner
i udlandet, hvor jeg senest var i Tyrkiet. Kajaksporten er en
lille idrætsgren og derfor er fællesskabet rigtig godt – både
når man ror hjemme og til internationale konkurrencer. Men
det gælder jo også om at ro hurtigst og et stort mål kunne
for mig være at vinde en medalje til EM.
Agnete Bæhrenz Nielsen
– 9I1 og Kano og Kajakklubben Limfjorden

Agnete har dyrket flere idrætsgrene, men da trænings
mængden i kajak steg til seks gange om ugen, skulle der ske
noget.
- Det var faktisk mine forældre, der opfordrede til, at jeg
skulle starte på Sønderbro, så jeg fik bedre muligheder for
at få min skolegang og kajakroning til at hænge sammen.
Det var for mig som udøver i en individuel sport som kajakroning en overvejelse at søge i en Idrætsklasse. Men jeg
søgte ind, kom med og blev rigtig godt modtaget, hvor jeg
fik en ”mentor” i klassen til at starte med - dét gav mig en
rigtig god start.
I øjeblikket er Agnete udfordret med en skade, men også i
den situation er hun godt stillet:
Jeg har mulighed for at styrketræne, og sætte ind med
præcist de rigtige ting for at blive min skade kvit. Jeg har
en fysioterapeut tilknyttet i min morgentræning, der kender
min træning, min skole og mine stævner og derfor kan vi
tilrettelægge tingene optimalt.
Den gode planlægning og samspillet med Sønderbroskolens
lærere omkring skolearbejdet giver Agnete mulighed for at
deltage i stævner rundt i Europa uden dårlig samvittighed
og dermed mulighed for at kunne nyde oplevelserne.
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Udfordringen ved
at lære nye ting
Carolines første interesse for idrætsgymnastikken begyndte
stille og roligt i haven derhjemme. Men da en veninde tog til
optagelsesprøve til Aalborg Idrætsgymnastikforening – AIG
trak det allerede dengang også i den 9-årige Caroline.
- Jeg har kun gået til idrætsgymnastik i 5 år, så min udvikling
er gået stærkt. Jeg elsker simpelthen at være i gymnastikhallen og lære nye ting hele tiden på de forskellige
redskaber, så jeg elsker træningen lige meget som konkurrencerne.
Caroline hørte godt om Sønderbro fra nogle veninder, og da
hun selv blev gammel nok var timingen god.
- Vi skulle alligevel blande klasser på min gamle skole, så
enten skulle jeg nok møde nye venner der eller i en Idrætsklasse på Sønderbroskolen. Jeg var meget tiltrukket af
muligheden med morgentræningen. Morgentræningen har
gjort det muligt at lave mere fysisk træning generelt og
netop dét har hjulpet meget på min udvikling.
Med en træningsmængde på 20 timer om ugen er Idræts
klasserne en rigtig god ramme for Caroline i de daglige
træning og én af grundene til, at Caroline er udtaget til
nordiske mesterskaber og deltagelse ved flere danske
mesterskaber.
- Jeg drømmer om at komme til flere internationale mesterskaber – EM og VM. Jeg tror og vil arbejde benhårdt på,
at jeg kan nå målene, men det kræver, at min udvikling
fortsætter i de kommmende år. Jeg er et godt sted i Idræts
klasserne på Sønderbroskolen, hvor vi har det godt med
hinanden. Selvom jeg træner mange timer, så har jeg stadig
rum til både at ses med nye og gamle venner i fritiden.
Caroline Leth Bertelsen
– 9I1 og Aalborg Idrætsgymnastikforening- AIG
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Tid til at nørde
med detaljerne
Jacob begyndte til håndbold på grund af sin far, der også har
spillet. Som 9-årig startede håndbolden for alvor i Aalborg
HK - samtidig med at Jacob også gik til fodbold. Passionen
for håndbold voksede sig dog hurtigt størst.
- Jeg elsker, at der i håndbold sker noget hele tiden. Jeg kan
godt lide at komme i høj fart ind imod forsvaret og få sat et
skud ind. Der er rigtig høj intensitet – dét, synes jeg, er fedt.
Det udvikler mig rigtigt meget, at jeg på morgentræningen
kan arbejde med forskellige skudteknikker og at der er tid til
at nørde med detaljerne.
Da Jacob var 12 år, blev han indbudt til talenttræninger hos
Aalborg Håndbold. Det var dét, der gav motivationen til at
søge i en Idrætsklasse
- Jeg hørte fra nogen, der havde gået herinde på Sønderbro, at det var fedt komme til at træne ekstra og gå i skole
sammen med andre der også har en passion for sport. For
mig har det det virkelig været en fed rejse at gå herinde fra
7. til 9. klasse. Her i Idrætsklasserne deler min klassekamme
rater min passion for at dyrke idræt og samtidig prioritere
skolearbejdet. Jeg ser stadig nogle af mine gamle venner,
men socialt har jeg også fået mange nye venner på Sønderbroskolen og der er rigtigt gode fællesskaber herinde.
Morgentræningen i Idrætsklasserne giver Jacob mulighed
for en øget træningsmænge i en god balance med træningen i hans klub og med skolearbejdet. Oplevelsen af at have
prioriteret sin sport har givet blod på tanden på mere
- En fremtidig ambition er at kæmpe med om en plads på
Aalborg Håndbolds U17-hold og en drøm om at blive så dygtig, at jeg kan blive professionel håndboldspiller, men der er
et langt stykke vej og hårdt arbejde endnu.
Jacob Dam Dalager – 9I2 og Aabybro HK
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Vænnede sig til større
træningsmængde
Malthe familie har altid været glad for sport, så det var
naturligt for ham at starte på fodbold i Brønderslev Idrætsforening som fem-årig og han har spillet det lige siden
- Jeg elsker det tekniske spil, når bolden kører langs jorden.
Jeg spiller på midtbanen og elsker når en god aflevering
ender med at blive en assist til en scoring. Sammenholdet i
en trup er det, jeg faktisk mest elsker ved at spille fodbold.
Malthe kom på AaB’s elitehold og Idrætsklasserne kunne
give ham nye muligheder
- Jeg overvejede min ansøgning grundigt med fordele og
ulemper ved at skifte til Idrætsklasserne. Men jeg ville gerne
træne endnu mere og havde også hørt om det gode sammenhold i Idrætsklasserne og valgte at søge ind til 7. klasse
og kom med. Så jeg er rigtig glad for de muligheder, som
Idrætsklasserne giver mig. Her er der forståelse og accept
for vores prioritering af vores sport – samtidig med, at det
skolefaglige niveau, som jeg oplever det, er rigtig godt.
Med morgentræningen i Idrætsklasserne fik Malthe sat
træningsmængden op, da han startede på Sønderbroskolen.
Det krævede lidt tilvænning
- Det var hårdt for kroppen at vænne sig til at træne både
om morgenen og om aftenen. I starten var jeg ”færdig”, når
jeg kom hjem. Men nu har jeg vænnet mig til det og hverdagen fungerer rigtigt godt og hænger godt sammen.
- Når morgentræningen er færdig, er der fx arrangeret
en bus, der kører os til Sønderbroskolen og vi har også en
årsplan med alle vores store opgaver i skolen. Det betyder,
at vi kender opgaverne i rigtig god tid og kan planlægge og
komme i gang med lektierne i god tid.
Lige nu spiller Malthe på AaB´s U17 ligahold, hvor han er en
af de yngste. Men på sigt håber han på mere
- På sigt er det store mål at komme op i AaB’s superligatrup.
Dét, ved jeg, bliver en stor udfordring, men jeg arbejder, alt
hvad jeg kan – jeg giver det chancen ved at gå på Sønderbroskolen.
Malthe Holt Nielsen – 9I2 og AaB Fodbold
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Aalborg – stedet for god talentudvikling
Elitesport Aalborgs formål er at arbejde med talentudvikling
og talentudviklingsmiljøer, hvilket sker på en lang række
områder.

et integreret samarbejde med de skitserede
ungdomsuddannelsesinstitutioner, der sikrer fleksibilitet og
koordinering for udøverne.

Idrætsklasserne på Sønderbroskolen er første trin i en dual
career-model, hvor det er muligt at kombinere uddannelse
med en spirende idrætskarriere.

På ungdomsuddannelserne udtager klubberne udøverne,
Elitesport Aalborg samarbejder med udvalgte ungdomder kan deltage i morgentræning – en disciplinspecifik
suddannelsesinstitutioner:
morgentræning i klubregi eller en fysisk morgentræning
organiseret af Elitesport Aalborg, som klubberne indstiller
udøverne til.

På ungdomsuddannelserne har Elitesport Aalborg

Elitesport Aalborg samarbejder med
udvalgte ungdomsuddannelsesinstitutioner:
Aalborghus Gymnasium & HF*

STX

Eliteidrætsklasser

Handelsgymnasiet Turøgade*

HHX

Elitesportsklasser

Tech College*

Erhvervsudd.

Individuelle aftaler

Aalborg Tekniske Gymnasium

HTX

Individuelle aftaler

* Ungdomsuddannelsesinstitutionen er Team Danmark-uddannelsespartner

Nordjysk Elitesport – forankret på Aalborg Universitet og
University College Nordjylland sikrer muligheden for at
kombinere sport og en videregående uddannelse med rådgivning omkring muligheder og studievalg, hjælp til dispensationer og individuelt forlænget studieforløb.
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Elitesport Aalborg har etableret og driver Aalborg
IdrætsCollege, der danner en tryg og stabil ramme med
bolig, bespisningsordning, nattevagt og tilknyttet talentkoordinator og sikrer de aalborgensiske klubber optimale
muligheder for at fastholde og rekruttere talenter og
eliteidrætsudøvere.

Talentansvarlige og trænere om Idrætsklasserne
Tid til fordybelse og restitution

En god fysik er fundamentet

Når morgentræningen er lagt ind i de unge svømmeres
skoleskema, har vi tid til at arbejde intensivt med den enkeltes teknik og udvikle potentialet. Tidligere skulle svømmerne morgentræne kl. 6.00. Nu kan de vente med at gå i
vandet til kl. 7.30. Det giver mulighed for ekstra restitution
- en faktor, der er vigtig for svømmernes udvikling.

Idrætsskoletiltaget med almen fysisk træning giver en
fantastisk mulighed for at opbygge en fysisk platform hos
eleverne. En god fysik og koordinationsevne er fundamentet
i alle idrætsgrene. I idrætsklasserne har eleverne en unik
chance for at lære af hinandens idrætskulturer samtidig
med, at de via træningen får en god uddannelse i at arbejde
selvstændigt med deres potentiale.

Erik Pallesen, morgentræner i svømning, Aalborg Svømmeklub

Søren Dalum, morgentræner for den fysiske træning

Kan prioritere idrætten

Et godt fællesskab omkring sporten

Muligheden for at kombinere karate og folkeskoleuddannelse er et stort skridt frem mod målet om at skabe
talenter, der kan skabe resultater nationalt som internationalt. Erfaringerne fra de første år er meget positive. Vi
har oplevet, at idrætsklasserne gavner den enkelte udøvers
skolegang og ikke mindst den idrætsmæssige udvikling.

Efter en årrække med morgentræning i idrætsklasserne
kan vi nu konstatere, at stort set alle de badmintonspillere,
der er nået langt med deres badminton, har været en del af
denne model. Det individuelle fokus på morgentræningen
bidrager stærkt til at udvikle den enkelte spiller. Samtidig indgår badmintonspillerne i et samlet miljø, hvor der er fokus
på at skabe sammenhæng og struktur i hverdagen.

Allan Busk, elitetræner, Sportskarate.dk

Styrker de individuelle færdigheder
Med idrætsklasserne er der ekstra tid og mulighed for
at fokusere på kvaliteten i træningen. Morgentræningen
giver mulighed for at arbejde med spillernes individuelle
færdigheder i et integreret talentudviklingsmiljø. Erfaringen med de mest talentfulde spillere er, at spillerne fra
idrætsklasserne som er langt bedre rustet til overgangen til
elitefodbold.
Anders With Damgaard, Akademichef, AaB Fodbold

En rød tråd i udviklingsplanerne
Samarbejdet mellem Sønderbroskolen, håndboldklubberne,
Elitesport Aalborg og Dansk Håndbold Forbund har stor
betydning for spillernes håndboldmæssige udvikling. Den
tætte dialog om spillernes udviklingsplaner sikrer, at der er
en rød tråd i træningen fra skole til klub og videre til forbundets talentudviklingssystem.

Thomas Nielsen, U15 landstræner og morgentræner i badminton

Veludhvilede og motiverede til morgentræningen
Pigefodbolden er i rivende udvikling, og vi kan se, at vi med
morgentræningen aktivt er med til at understøtte fodboldpigernes udvikling i klubregi. Med et klart fokus på udvikling af
de individuelle kompetencer får fodboldpigerne nogle ekstra
fodboldmæssige værktøjer, der gør en forskel i den langsigtede talentudvikling og øger deres mulighed for at etablere
sig på seniorniveau.
Casper Madsen, Head of coaching, AaB Fodbold - Piger

Per Jessen, Talentchef, Aalborg Håndbold

Træning med målrettet fokus
Det er vigtigt at arbejde med ishockeyspillernes individuelle
færdigheder. Ved morgentræningerne i idrætsklasserne kan
vi fokusere mere målrettet på færdigheder som f.eks. skøjteløb, puckbehandling og fysik, end det er muligt ved den
normale klubtræning.
Jimmy Nielsson, Sportschef, AaB Ishockey
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Sådan søger du ind i
en Idrætsklasse
Hvis du ønsker til at søge optagelse i en
idrætsklasse, skal du:
• udfylde et digitalt ansøgningsskema
• vedhæfte en udtalelse fra din klub om din
sportslige status og dine fremtidsperspektiver
• Vedhæfte dokumentation/udtalelse fra dit
specialforbund, hvis du er udtaget til aktiviteter
i dit specialforbund i forhold til din deltagelse på
f.eks. talentcenteraktivit eter, kreds-regions- eller
landshold.
• vedhæfte en udtalelse fra din skole med en
beskrivelse af dine faglige, personlige og sociale
kompetencer.
Du finder ansøgningsskemaet og eksempler på
udtalelser på:
www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/idraetsklasser
Du skal udfylde ansøgningsskemaet med de
vedhæftede udtalelser og et foto af dig selv senest
den 27. januar 2022.
Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive
indkaldt til en træning, hvor kapaciteter inden din
sportsgren vil se på dit niveau og potentiale. Det
er vigtigt, at du er opmærksom på, at vi ikke kan
garantere dig en plads, selvom du er kvalificeret. Hvis
du eller dine forældre vil vide mere, er I velkomne til
at kontakte Idrætsskolekoordinator Casper Madsen,
tlf. 53630146 eller Talentkoordinator Thomas Skifter
Bertelsen, tlf. 21255069.

Side 17

Proces til skoleåret 2022-2023
Tirsdag den 04.01.2022 – kl. 19.00

Informationsmøde for alle interesserede
Gigantium – Konferencesalen, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Ø

Onsdag den 05.01.2022 – kl. 17.00 – 19.00 Åbent Hus på Sønderbroskolen for alle interesserede
Sønderbroskolen, Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg

Torsdag den 27.01.2022

Deadline for ansøgning til Idrætsklasser til 2022-2023
www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/idraetsklasser
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Side 19

Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
Tlf. 99 31 41 00
www.aalborgkommune.dk
skoleforvaltningen@aalborg.dk

