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"Perioden på Dønski 

har vært den viktigste i 

min utvikling"....

Marius Lundemo APOEL
(BSK,LSK,RBK ) l)e)gge til tekst



– på Dønski skal alle lykkes!

DAGENS AGENDA:

• Informasjon om Dønski

• Faglig tilbud

• Idrettsfag 

• Fag/Timeplan (matematikk) 

• Sportslig tilbud

• Trenere

• Fasiliteter

• Årshjul/Årsplan

• Hvorfor velge Dønski Fotball 

• Søknadsprosessen



•

https://youtu.be/Ajl_mmqFl9s
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• VG1 – 3

• VG2 – 3

• VG3 – 3

D
ø

n
s
k
i

Idrett

• VG1 – 4

• VG2 – 4

• VG3 – 4

• VG4 – 1

PÅ DØNSKI SKAL ALLE LYKKES

KOMPETANSE

FELLES 
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Våre mål er:

at flest mulig skal fullføre og bestå

at alle skal lære mer

at alle skal ha ett godt læringsmiljø



Andel fullført og bestått

– på Dønski skal alle lykkes!
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Alle skal lære mer – samlet karaktersnitt

– på Dønski skal alle lykkes!
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DØNSKI 

BREDDEIDRETT
DØNSKI

TOPPIDRETT



• Idrettsfag gir GENERELL 

STUDIEKOMPETANSE

• 9 TIMER MED trening i uken over 4 dager

• Morgenøkter (før undervisning)

• Halvparten av STANDPUNKT karakterene er 

idrettskarakterer

• Mulighet for full matematikkfordypning



TIMEPLAN VG1 TOPPIDRETT

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

08.00-09.30

Aktivitetslære

08.10-10.10

Toppidrett

08.10-08.55

Naturfag (215)

08.00-09.30

Aktivitetslære

08.00-09.30

Toppidrett09.00-09.45

Engelsk (215)

09.55-11.30

Treningslære (215)

09.55-11.30

Norsk (215)

09.55-11.30

Språk
Tysk 1 (102), Tysk 2 (213)

Spansk 2 (201), Fransk 2 (205

09.55-11.30

Norsk (215)
10.45-11.30

Matte

P (213), T (214)

11.30-12.00

LUNCH

11.30-12.00

LUNCH 

11.30-12.30

LUNCH

11.30-12.00

LUNCH

11.30-12.00

LUNCH

12.00-13.30

Språk
Tysk 1 (102), Tysk 2 (213)

Spansk 2 (201), Fransk 2 (205)

12.00-13.30

Engelsk (215)

12.30-14.00

Matte

P (213), T (214)

12.00-13.30

Matte

P (213), T (214)

12.00-13.30

Engelsk (215)

13.40-15.10

Naturfag (215)

13.40-15.10

Naturfag (215)



MATEMATIKK

1P 1T

2P
3 timer

S1
5 timer

R1
5 timer

R2
5 timer

S2
5 timer

Obligatorisk

VG1

VG2

VG3



Dønski Fotball 2021/22

VG1: 35 elever

VG2: 25 elever

VG3: 21 elever

20 jenter

51 gutter









TRENERE/LÆRERE

Bjørnar Sund

Joakim Hersjevik

Bjørn Inge Flå Morten Tandberg

Per Ivar Jaksland Sondre G Midtgarden

Daniel Mitchell Moe

Luke Torjussen



ÅRSPLAN DØNSKI FOTBALL



HVORFOR VELGE DØNSKI FOTBALL?

• Lang erfaring og kultur for å utvikle idrettselever og toppidrettselever
• Idrettsfag fra 1994, Alpint 2003, Fotball 2006, Langrenn 2015, Håndball 2018, Svømming 

2018, Bandy 2018

• Stort idrettsmiljø - Den største offentlige idrettsskolen i VIKEN– bred 
idrettskompetanse

• Offentlig skoletilbud – i utgangspunktet gratisprinsippet

• Meget gode treningsfasiliteter

• Tett oppfølging av elever (faglig/sportslig/totalbelastning) – individet i fokus

• 3-årig skoleløp hvor man kombinere skole og fotball

• Utvikle fotballspillere som blir bevisst på egen utvikling

• Godt læringsmiljø og god trivsel (elevundersøkelse)



HVORDAN SØKE DØNSKI FOTBALL?

• Søknad på VIGO.no innen 1.mars. 

Idrettsfag med toppidrett – Dønski VGS (må settes som 1.prioritet)

• Søknadskjema (på hjemmesiden) og attester sendes bjornars@viken.no

(https://viken.no/donski-vgs/utdanningstilbud/idrettsfag/idrettsfag-med-toppidrett-fotball/)

• Opptaksprøve i april

Tildeling av ekstrapoeng etter kriterier (se neste slide)

• Inntak ca. 8.juli 2022 

2. og 3 inntak i slutten av juli og starten i august.

• Skolestart onsdag 17.august

mailto:bjornars@viken.no
https://viken.no/donski-vgs/utdanningstilbud/idrettsfag/idrettsfag-med-toppidrett-fotball/


KRITERIER INNTAK TOPPIDRETT (FOTBALL)

15 poeng (1,5):

• Spilleren viser innlevelse og meget gode ferdigheter i øvelsene, og er en bidragsyter for at den 

fungerer og flyter bra. 

• Spilleren utmerker seg i spillrelaterte øvelser både gjennom kommunikasjon, tekniske -taktisk 

ferdigheter og fysiske egenskaper i den rollen hun eller han spiller i.

• Spilleren har sin primære kamparena på regionalt eller ett høyere nivå.

• Spilleren oppnår 290 poeng eller bedre på de fysiske testene på opptaksdagen. 

8 poeng (0,8):

• Spilleren viser gode ferdigheter i øvelsene slik at den fungerer og flyer bra.  

• Spilleren viser i spillrelaterte øvelser gode tekniske-taktiske ferdigheter og fysiske egenskaper i 

den rollen hun eller han spiller i.

• Spilleren har sin primære kamparena på lokalt nivå.

• Spilleren oppnår 200 poeng eller bedre på de fysiske testene på opptaksdagen.



1 poeng (0,1):

• Spilleren viser noen ferdigheter i øvelsene.

• Spilleren viser i spillrelaterte øvelser noen tekniske -taktiske ferdigheter og fysiske egenskaper 

i den roller hun eller han spiller i.

• Spilleren spiller ikke aktivt eller har kamparena på lokalt nivå.

• Spilleren oppnår mindre enn 200 poeng på de fysiske testene på opptaksdagen.

0 poeng:

• Spilleren deltar ikke på opptaksdagen

• Spilleren har ikke sendt inn søknad eller attester

Spillere som gjennomfører delvis opptaksdag:

• Spilleren blir vurdert etter kriteriene over.

• Spilleren blir vurdert ut fra søknad og attest(er). 

• Spilleren kan også bli vurdert ut fra samtale med klubbtrener(e)



Spillere som er skadet på opptaksdagen:

• Spilleren blir vurdert etter hvilken kamparena hun eller han spiller på.

• Spilleren blir vurdert ut fra søknad og attest(er).

• Spilleren kan også bli vurdert ut fra en samtale med Dønski trener

• Spilleren kan også blir vurdert ut fra samtale med klubbtrener(e).

• Spilleren kan eventuelt delta på en hospiterings økt med Dønski Fotball når han eller hun 

har blitt skadefri.

Spillerne blir vurdert helhetlig. Hvor fotballdelen av opptaksdagen, blir prioritert.



FYSISKE TESTER 
(opptaksprøve)



ETT ÅR PÅ DØNSKI FOTBALL



FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

donskifotballDønski Fotball



TRENINGSLEIR 
TYRKIA


