Højskole
Fællesskab - Personlig udvikling - Mulighed for uddannelse
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FACILITETER OVER TID

2006
Indendørs
klatrevæg

2009
Boulderroom
(Klatrerum)

2006
Totalrenovering
af Idrætshallen

1960
Indvielse af
Idrætshallen

2017
MTB Pumptrack

1992
Forstanderbolig

2005
Danmarks første
indendørs
Fosbølge

2005
Totalrenovering af
svømmehallen

1970
Svømmehallen Viborgs første

2017
Beachvolleybaner

2017
MTB Øvetrack

2008
Udendørs
Rough’n Tough

2000
Frilufts- og
shelterplads

2016
Vildmarksbade
med terrasse

2007
Undervisningsbygning
Løvspring

2007
Indvielse af Bjerget
Nordeuropas største
kunstige klatrebjerg

VELKOMMEN TIL GIV
Idrætshøjskolen Viborg har nogle af landets flotteste og bedste faciliteter, og du
kan vælge imellem en bred vifte af fag!
Vi glæder os til at tage imod dig som elev, og mon ikke du, lige som mange af vores tidligere
elever vil komme til at føle, at GIV er dit andet hjem !?!
Veluddannede og højt kvalificerede undervisere giver dig garanti for et fagligt niveau i
topklasse, og højskolens store erfaring med såvel korte som lange kurser giver nærhed
og opmærksomhed i dagligdagen, så du hurtigt føler dig hjemme.
Selv om højskolen nu har mere end 60 år på bagen, finder du alligevel topmoderne faciliteter, som giver dig udfordringer og en masse fantastiske oplevelser!
I dette hæfte finder du en masse generel information omkring livet her på højskolen, og
hvad vi tilbyder.
Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte højskolen:
Telefon 8667 2011
Mail: info@giv.dk

Du kan tilmelde dig til et et ophold på højskolen på vores hjemmeside,
giv.dk.
Unikke faciliteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atletikstadion
Beachvolleybaner
Boulderrum
Dykkercenter
Fitnesscenter
Frilufts- og schelterplads
Gymnastik- og bevægelsessal
Idræts- og Annexhal
Klatrebjerg
Klatrevæg
MTB øvetrack
Skønne grønne omgivelser
Springsal
Svømmehal
Vildmarksbad

Fagene er delt op i:
•
•
•
•
•
•

Hovedfag
SPOT idræt
Eksistensfag
Håndens fag
Uddannelsesfag
Obligatoriske fag

Du kan læse mere om fagene på giv.dk

SKEMA-EKSEMPEL
Klokken
7.15-7.40
7.55
8.20-9.50

Mandag

Tirsdag

Hovedfag B

Eksistensfag

Spring

Livsstil

Boldspil

Filosofi

Kajak

Fremtidens Leder

Rough'n Tough

Storyslam

Onsdag
MORGENMAD
MORGENSAMLING
Hovedfag A

Torsdag
Håndens fag
Outdoor living
Tegning/maling

eller

Longboard

Hovedfag B

Begynderguitar/-klaver

Fredag

Hovedfag A
eller

Hovedfag B

Politi teori

10.20-11.50

12.00
13.30-15.00

Debat og oplæg

GIV 100%

Sang

Galskab,
Initiativ og Valg

Netværk 12.40-13.10

Håndens fag

Hovedfag A

Rytme og dans
Svømning/livredning
Friluftsliv
Adventure

15.30-17.00

Selvstændig træning
16.30-18.00 Kor (frivilligt)

17.00
18.00
Aften

Hovedfag A
Debat og oplæg

Livsanskuelse

Hovedfag B
MIDDAGSMAD
Eksistensfag

SPOT idræt

Outdoor living
Tegning/maling
Longboard
Begynderguitar/-klaver

Livsstil
Filosofi
Fremtidens Leder
Storyslam
Politi teori

Yoga
Klatring
Vandsport SUP
Puls og trailløb
eSport

Selvstændig træning

Selvstændig træning

Personlig træner - frivilligt

Åben svømmehal

eller

Hovedfag A
eller

Hovedfag B

AFTENSMAD
20.00 Fællesaften

Hovedfag A+B + SPOT
Håndens fag
Eksistensfag
Ovenstående er et eksempel på, hvordan et skema kan se ud - fagene kan kombineres på mange måder!
Ovenstående
er et eksempel
på, hvordan
et skema kan se ud - fagene kan kombineres på mange måder.
Hovedfag A og B onsdag
og fredag , veksler
fra uge til uge.

Se evt. vores interaktive skema på hjemmesiden: www.giv.dk/hojskole/interaktivt-skema/
Du kan også læse mere om de enkelte fag på: www.giv.dk/fag/

Der kan forekomme ændringer i sammensætningen af undervisning og fag, da dette er afhængig af det endelige elevtal.

100% højskole
100% fællesskab
100% seriøse undervisere
100% fede faciliteter
100% god mad
100% personlig udvikling
100% nytte i fremtiden
100% venner for livet
100% DIG...

I perioder brydes det normale
skema op

HVORFOR HØJSKOLE?

Trænger du til en pause fra skole eller arbejde, eller vil du bare gerne slå dig løs og prøve noget
nyt?
På GIV møder du en masse nye mennesker, lærer nye ting og udvikler dig som person. Her kan du slå dig
løs og udfordre dig selv og dine evner - både fagligt og fysisk!
Vi tilbyder en lang række spændende idrætsfag, som med garanti giver sved på panden, lærerige og
spændende oplevelser!
Kombineret med vores fede faciliteter og flotte omgivelser, får du en oplevelse for livet igennem et
højskoleophold på GIV.
Få en træningsmakker hver dag
Du møder en masse ligesindede og sportstossede mennesker på idrætshøjskolen. Så du har altid nogle at
løbe med - altid nogle at udfordre på fiberbanen - og altid nogle til at presse dig i bænkpres.
Du bliver en del af et fællesskab, hvor du kan dele dine succeser og grine af dine kiksede spring og fjollede
afleveringer.
Hovedområder – og alligevel masser af valgfrihed
På Idrætshøjskolen Viborg har vi samlet vores fag i nedenstående kategorier:
•
•
•
•
•
•

Hovedfag (idrætsfag)
SPOT idræt
Eksistensfag
Håndens fag
Uddannelsesfag
Obligatoriske fag

På Idrætshøjskolen Viborg har du muligheden for at “bygge” lige præcis det højskoleophold DU ønsker.
Du har også mulighed for at vælge en af de PROFILER, hvor fagene er defineret på forhånd - læs mere her:
www.giv.dk/hojskole/profiler/

”Det har været 4 af de bedste måneder i mit liv. Jeg har fået rigtig meget med, både personligt,
socialt og i forbindelse med al sporten.
Jeg vil klart anbefale et ophold på GIV til andre.
Desuden er det skønt med så mange dygtige og engagerede undervisere!”

Citat, Charlotte Lynggaard Katholm - tidligere elev

RYK DINE GRÆNSER...

... og prøv kræfter med en masse fede sportsgrene
Hos os handler det om dig – og din udvikling. Du kan vælge mellem mange forskellige fag, så du både kan
blive bedre til din yndlingssport – men også prøve kræfter med masser af nye, fede sportsgrene.
Hvem ved? Måske du finder en ny yndlingssport?
Mulighed for uddannelse
På GIV har du masser af muligheder - også for at uddanne dig!
Med velkvalificerede undervisere, kan du her kombinere din hobby med din uddannelse, og få kompetencer ud over det sædvanlige.
Under dit højskoleophold kan du tage følgende uddannelser:
• Dykkercertifikat
• Fitnessinstruktør
• Havkajakinstruktør
• Instruktør i spring eller rytme
• Klatreinstruktør
• Ordblindekurser
• Personlig træner
• Sportsmassør
Se mere på www.giv.dk/fag/uddannelsesfag/

Alt levede op til forventningerne – jeg blev udfordret, jeg udviklede mig og jeg fik de fedeste oplevelser!
Citat, Simone Juul Christensen - tidligere elev

DAGLIGDAGEN PÅ GIV

Introuge
Den første uge på højskolen er en introuge, hvor du vil lære skolen at kende, lave en masse idræt,
blive præsenteret for skolens medarbejdere og holdets øvrige elever.
Den første lørdag holder vi introfest!
Hverdage
Vi har 2 forskellige typer af uger på GIV:
• Normaluger med fast dagligt skema
• Specialuger, hvor der fokuseres på specifikke emner.
Weekender
Undervisningen slutter normalt fredag kl. 15.00, men i enkelte weekender er der undervisning eller
arrangement.
Du er velkommen til at blive på skolen i alle weekender.
Aftenaktiviteter
En aften om ugen er der ”Fællesaften”, hvor du oplever noget eller laver et eller andet sammen med
hele elevholdet. Det kan være en fælles fødselsdag, quiz, teatertur etc. Andre aftener vil der være frivillige aktiviteter, som arrangeres af elever, lærere eller i samarbejde mellem lærere og elever.
Praktisk arbejde
Højskolen bliver dit hjem i flere måneder, og vi ønsker derfor, at du skal føle dig hjemme.
Det praktiske arbejde vi forventer af vores elever, såsom rengøring og oprydning på fællesarealer, er
minimalt. Vi har rengøringsfolk ansat, som sørger for den daglige rengøring.
Internationale elever
På holdet vil der være en gruppe udenlandske elever, idet vi tilbyder en international lederuddannelse. De internationale elever, som alle taler engelsk, danner deres egen klasse hvor de lærer om dansk
kultur og samfundsforhold, men deltager ellers på idrætslinjerne på lige vilkår med de danske elever.

Brug af skolens faciliteter
GIV har nogle af landets bedste faciliteter, som naturligvis står til rådighed for eleverne.
Du har mulighed for at bruge skolens faciliteter uden for undervisningen, såfremt der er ledigt og du er
godkendt til f.eks. klatring, kano, livredning etc.

Indkvartering
Du bliver indkvarteret på vores værelsesgange, hvor der er bad og toilet på gangen. På værelserne
findes faste skabe, sovesofaer, borde, stole, opslagstavle og boghylde.
Værelserne er beregnet til to personer, og man får derfor en værelseskammerat. Mod en lille merbetaling pr. uge er der mulighed for at bo på enkeltværelse.
Du kan ønske at bo sammen med en international elev. Dermed kan du forbedre dine engelskkundskaber og måske får du et venskab for livet med en international elev, som du kan have glæde af i
fremtiden.
Dyne, pude og sengelinned medbringes - eller det kan evt. lejes på skolen.
Nøgle
Du får udleveret en nøgle som passer til dit værelse og din personlige skuffe sam til cykelskuret.
Vaskeri
Der er vaskemaskiner og tørretumbler samt tørrerum og strygerum til din rådighed.
Du køber vaskechip på kontoret.
Kost
Højskolens køkken serverer sund og varieret kost, og der vil være 3 faste måltider og en del mellemmåltider i løbet af dagen.
Vi tager selvfølgelig hensyn til vegetarer, diabetikere mm.
IT
Skolen har trådløst internet, hvortil du får et personligt login, så du kan være online med både bærbar, tablet, smartphone osv. Vi har også et IT-lokale som du er velkommen til at benytte, så det er ikke
et krav, at du selv medbringer noget af ovenstående.
Tøj og udstyr
Du skal medbringe det idrætstøj, -sko og andet udstyr som du har. Det er en fordel også at medbringe
noget gammelt idrætstøj, som kan bruges ude og som må blive meget snavset.
Derudover er det en god idé at medbringe cykel eller MTB.
I løbet af de først uger på højskolen er der en indkøbsaften i en lokal sportsbutik, hvor du får en god
rabat.
Det er en god idé at mærke alt dit tøj og udstyr med navn, inden du starter.

Køkkenet på
Idrætshøjskolen Viborg har

Elite-smiley
og er

Refood
Certificeret ...

REJSER OG EVENTYR
Vi rejser både forår og efterår - skal du med?
Det er altid ”nice” at komme på tur og det elsker vi på GIV!
Den fælles studietur
Forårs-/sommerholdet kommer til Italien - Passo Tonale på skitur (en uge i marts).
De fantastiske rammer, med mulighed for skiløb i terræn over 3000 meter, giver fantastiske muligheder for udfordringer og udvikling i sneen på ski eller snowboard.
Hver dag starter tidligt, hvor undervisningsholdene drager ud i den storslåede natur, hvor ski/snowboardteknik og færdigheder læres og øves. Du vil blive undervist på et hold, der passer dit niveau, og
der er garanti for at du i denne uge vil blive bedre på snowboard eller ski.
Efterårsholdet tager til Sydfrankrig - Monts d’Ardèche Natural Regional Park (en uge i september).
Turen byder også på besøg i en af Europas største og flotteste grotter, samt en frisk vandretur gennem vinmarkerne. Vandreturen sluttes af med prøvesmagning af de lokale vine fra et økologisk drevet
vinslot.
Udover de spændende kulturtilbud, byder turen også på fantastiske idrætsaktiviteter. Der vil både
være en kanotur ned af den legendariske Ardechece-flod med dens strømfald og fantastiske natur,
MTB-tur igennem vinmarkerne og klatring på kalkstensklipper langs floden Chassezac. Chassezac
byder sig til med mulighed for en frisk dukkert. Alt det, kombineret med et veloplagt team af lærere
og hjælpere, giver en uforglemmelige tur til Sydfrankrig.
Rejs med din idræt!
Vi har de seneste år tilbudt studieture med idrætsfagene sidst i højskoleopholdet. Denne turform har
til hensigt at give eleverne mulighed for en intens uges fordybelse i idrætsfag efter eget valg. GIV har
passionerede ”guider” som brænder for deres fag, og som selvfølgelig også vil give andre muligheden
for at få en unik oplevelse med deres fag med hjem.
Dog skal du vide, at du i forhold til lovgivningen, max må rejse 1/7 af din tid her på GIV.
Hvis du ikke ønsker at tage på en større tur med din idræt, bliver der arrangeret en superhyggelig
kanotur på Gudenåen.

Turen går til:
• Adventure i Livigno
• Dans i Berlin
• Dykkertur til Indonesien,
Malta eller Fillipinerne
• Foskajak i Norge
• Kanotur i Danmark
• Klatretur til Sardinien

ØKONOMI
Det får du for dine penge!
Ugeprisen er kr. 1595 (2018-priser) og dækker kost, logi, undervisning, adgang til Danmarks bedste
idrætsfaciliteter, samt en del af arrangementerne på skolen.
Ugepris er et gennemsnit for hele opholdet, da prisen de første 12 uger er kr. 1940, hvorefter den falder. Årsagen er, at statens tilskudssystem først udløser fuldt tilskud efter at du har gennemført mindst
12 uger af dit ophold.
26 ugers ophold
*Gennemsnitlig ugepris:		
kr. 1595
Studietur:			kr. 6100
Startpakke:			kr. 3700
Materialer aconto:		
kr. 1500
Indmeldelsesgebyr:		
kr. 2000

12 ugers ophold
*Gennemsnitlig ugepris:		
kr. 1595
Startpakke:			kr. 3400
Materialer aconto:		
kr. 1000
Indmeldelsesgebyr:		
kr. 2000

18 eller 20 ugers ophold
*Gennemsnitlig ugepris:		
kr. 1595
Studietur:			kr. 6100
Startpakke:			kr. 3400
Materialer aconto:		
kr. 1000
Indmeldelsesgebyr:		
kr. 2000

I alt koster et ophold på GIV:
12 ugers ophold (efterår):
18 ugers ophold (efterår):
20 ugers ophold (sommer):
26 ugers ophold (forår):		

kr. 25.540
kr. 41.210
kr. 44.400
kr. 54.770

Hvis du vælger at blive ”fortsætterelev” det vil sige, at fortsætte fra et hold til det efterfølgende,
kan du få en rabat på ugeprisen på 20%.

”Det har overgået mine vildeste forestillinger!
Det har været en oplevelse for livet og det bedste
jeg nogensinde har brugt penge på.
Det har været suverænt!”
Citat, Anne Fenger Iversen - tidligere elev

KONTAKT
Du er altid velkommen til at kontakte højskolen for mere information!
Skolens kontortid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00
Fredag kl. 8.00-14.30

Idrætshøjskolen Viborg
Vinkelvej 32 | 8800 Viborg
Tlf. 8667 2011
info@giv.dk
www.giv.dk

