Afreksíþróttasvið Borgarholtsskóla

FRÉTTABRÉF
19. mars 2019, 4. árgangur, 20. tbl.
Síðstu vikur hafa verið gríðarlega annasamar á
afreksíþróttasviði. Allt frá því ráðstefnan Svefn, æfing og
næring fór fram á Skóhlífadögum fram undir síðstu helgi
þegar nemendur okkar stóðu í Laugardalnum og hittu
áhugasamt ungt fólk sem vildi vita meira um
Borgarholtsskóla á kynningunni Mín framtíð.
Af starfi skólans er það að frétta að vörðu tvö er nýlokið
með mati á stöðu nemenda á þessum tímapunkti á önninni.
Langflestir nemendur eru í góðum málum og hafa haldið vel
um sín verkefni. Fyrir aðra er þetta góður tímapunktur til að
gera atlögu að þeim fáu vikum sem eftir eru á þessari önn.
Líkt og undanfarin ár mun sviðið afhenda landsliðsstyrk í
vor til þeirra nemenda sem hafa tekið þátt í lokaverkefnum á
vegum síns sérsambands og uppfylla kröfur umsóknarinnar.
Við vitum um marga nemendur sem hafa verið valdir í
landslið á þessari önn og staðið sig feikna vel.

Umræðuhópar um afreksíþróttastarf í framhaldsskólum í Egilshöll

GAGNLEGAR UMRÆÐUR
Okkur þótti gríðarlega vænt um þá mætingu sem við fengum 13. febrúar síðastliðinn á Skóhlífadögum.
Þar stóð afreksíþróttasvið Borgarholtsskóla fyrir umræðum um starfsemi afreksíþróttasviða og þróun
íþróttahæfileika á framhaldsskólastiginu. Í stuttu máli komu fram fjölmargir gagnlegir punktar varðandi
álag á nemendur á þessum árum, hvernig samstarfi ætti að vera háttað og hvert beri að stefna í
framtíðinni. Það sem gaf þessum umræðum alþjóðlegri blæ er heimsókn tveggja Dana (Christian og
Laurids) sem eru meistaranemar í þessum fræðum og komu hingað til lands til að stunda rannsóknir á
afreksumhverfi á Íslandi, nánar tiltekið handboltanum á Selfossi.

Þess má geta að við nutum liðsinnis
Þórarins frá ÍSÍ við umræðurnar og við
undirbúning þessa viðburðar og það styrkti
viðburðinn. Nokkuð sem við ættum að gera
meira af :)
Í undirbúningi umræðna voru teknar saman
nokkrar staðreyndir varðandi
afreksíþróttasviðið til að fleyta umræðunum
áfram og upplýsa þátttakendur sem margir
þekktu sviðið ekki jafn vel og við sem
störfum á því dags daglega.
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