
18 UGERS POLITI-
FORBEREDENDE 
KURSUS



Drømmer du om en 
karriere hos politiet?

På det politiforberedende 
kursus bliver du forberedt 
til optagelsesprøverne... 

KONTAKT
POLITIFORBEREDENDE KURSUS
ØG DIN UDVIKLING OG BLIV POLITIBETJENT
ANBEFALEDE FYSISKE FAG
POLITI TEORI
SKEMA EKSEMPEL
FACILITETER OVER TID
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KONTAKT
Du er altid velkommen til at kontakte højskolen for mere information!

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

Kontortid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00
Fredag kl. 8.00-14.30



POLITIFORBEREDENDE KURSUS
På Idrætshøjskolen Viborg kan du vælge det politiforberedende kursus - eller POLITI 
profilen som vil kalder den - som er tilpasset dine behov, så du bliver bedst muligt for-
beredt til optagelsesprøverne på Politiskolen.

I daglig tale kalder vi de elever der følger det POLITI profilen, for PAS’ere  (PolitiASpiranter)

Vi har god erfaring med at forberede unge mennesker til optagelsesprøverne, og undervis-
ningen er tilrettelagt så du er sikker på, at du bliver klar til at opfylde kravene i både den 
boglige og den fysiske del af optagelsesprøven. 

Herudover fokuserer vi på, at du får styrket dine kommunikations- og vurderingsevner 
samt sociale kompetencer, hvilket evalueres særligt i samarbejdsprøven og samtalen.

Det Politiforberedende kursus varer i 18 uger og der er opstart i starten af januar og midten 
af august.

Du kan kan tilmelde dig POLITI profilen på giv.dk/hojskole/bliv-elev.

I dette hæfte finder du lidt information omkring livet her på Idrætshøjskolen Viborg, og hvad 
vi tilbyder.
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UNIKKE FACILITETER
• Atletikstadion
• Beachvolleybaner
• Boulderrum
• Fitnesscenter
• Frilufts- og shelterplads
• Dykkercenter
• Fitnesscenter
• Gymnastik- og bevægelsessal
• Idræts- og Annexhal
• Klatrebjerg
• Klatrevæg
• MTB øvetrack
• Skønne grønne omgivelser
• Springsal
• Svømmehal 
• Vildmarksbad
• Udendørs Rough’n tough
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En stor del af 
tidligere elever på 
POLITI profilen er 
kommet igennem 
nåleøjet...



ØG DIN UDVIKLING OG BLIV POLITIBETJENT
Som PAS’er på Idrætshøjskolen Viborg får du masser af tid til at fokusere på din udvikling, 
så dine chancer for at bestå optagelsesprøven styrkes. 

Du får stor indsigt i det rigtige politiarbejde gennem vores samarbejde med Viborg Politi.

Du får:
• 18 uger med fuld knald på styrke- og konditionstræning
• undervisning i dansk målrettet optagelsesprøven
• en dags praktik ved Viborg Politi
• hjælp til at skrive din ansøgning til politiet
• mødt tidligere elever herfra, som nu er under politiuddannelse

For at målet om Politiskolen kommer inden for rækkevidde, tilbyder vi dig:
• adgang til fitnesscenter 24 timer i døgnet
• adgang til atletikstadion, Søndersø (god løberute) og mange andre faciliteter
• Rough’n tough – hardcore crosstræning
• et miljø med mennesker der har samme mål som dig

Kom og mød en masse nye mennesker og få oplevelser for livet – og bliv rustet til optagel-
sesprøverne på Politiskolen på samme tid!

BLIV FORBEREDT
FYSISK
FAGLIGT
MENTALT
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ANBEFALEDE FYSISKE FAG
Vi anbefaler en række idrætsfag, men det er ikke et krav, at det er dem du vælger...
Du har fysiske fag i op til 15 lektioner hver uge og derudover har du rig mulighed for selv 
at træne. Højskolen råder over nogle af landets mest attraktive faciliteter, som du kan 
bruge i og uden for undervisningen.



Træningen kan være hård, men den er altid varieret - både med hensyn til måden du træner 
på og hvilke discipliner du træner.
Du lærer desuden at planlægge din egen træning og forebygge skader - det har du også 
glæde af under og efter uddannelsen på Politiskolen.

De idrætsfag vi anbefaler, at du vælger på POLITI profilen er:
• Svømning/livredning
• Puls & trailløb
• Rough’n tough

Læs om idrætsfagene på giv.dk, hvor du også finder beskrivelse af alle de andre fag vi til-
byder.
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POLITI TEORI
Teorien er også vigtig
I alle vores teoretiske fag retter vi fokus på Politiets optagelsesprøve og justerer hele tiden 
indholdet i forhold til de udmeldinger vi får fra Politiet.

Vi har stor erfaring i at differentiere undervisningen, så uanset hvilket standpunkt du har, 
så får du det optimale ud af undervisningen.

Du har 4 lektioner med  teoretisk undervisning hver uge, og du får undervisning i følgende fag:
• Ansøgningsskrivning
• Dansk (grammatik & cases)
• Kommunikation & kropssprog
• Samarbejde
• Samfundsfag

FAGENE ER OPDELT I

Hovedfag A (6 lektioner pr. uge)
Hovedfag B (6 lektioner pr. uge)
SPOT idræt (2 lekrioner pr. uge)
Eksistensfag (4 lektioner pr. uge)
Håndens fag (4 lektioner pr. uge)
Obligatoriske fag 



Unikke faciliteter:

• Atletikstadion
• Boulderrum
• Dykkercenter
• Fitnesscenter
• Gymnastik- og bevægelsessal
• Idræts- og Annexhal
• Klatrebjerg
• Klatrevæg
• Skønne grønne omgivelser
• Springsal
• Svømmehal

Selv om du vælger POLITI profilen, 
vil du være en del af det samlede 
fællesskab, med de alle de andre 
højskoleelever...
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7.15-7.40
7.55

8.20-9.50 Hovedfag B
Spring Hovedfag A

Boldspil
Kajak

Rough'n Tough Hovedfag B

10.20-11.50
Debat og oplæg Hovedfag A

Sang Hovedfag B

12.00
13.30-15.00 Netværk 12.40-13.10

Hovedfag A Hovedfag A
Rytme og dans

Svømning/livredning
Friluftsliv Hovedfag B

Adventure
15.30-17.00 Selvstændig træning

16.30-18.00 Kor (frivilligt)
17.00
18.00
Aften

Eksistensfag
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.

MIDDAGSMAD

Livsstil
Filosofi

Fremtidens Leder
Storyslam

Vandsport SUP
eller

Hovedfag A+B + SPOT Håndens fag

Yoga
KlatringTegning/maling

Selvstændig træning

Politi teori

eller

Eksistensfag

20.00 Fællesaften

Åben svømmehal
AFTENSMAD

Longboard
Begynderguitar/-klaver

Selvstændig træning Personlig træner - frivilligt

SPOT idræt

eller

Hovedfag B

Debat og oplæg Livsanskuelse

Eksistensfag
Livsstil
Filosofi

Fremtidens Leder

Politi teori
Storyslam

eller

Initiativ og Valg

Fredag
MORGENMAD

MORGENSAMLING

TorsdagOnsdagTirsdag

Puls og trailløb
eSport

Håndens fag
Outdoor living

Klokken Mandag

GIV 100%

Galskab,

Outdoor living
Håndens fag

Longboard
Tegning/maling

Begynderguitar/-klaver

Hovedfag A

SKEMA EKSEMPEL

Ovenstående er et skema-eksempel.
Du kan på giv.dk lege med et interaktivt skema.
Du finder også en semester- og fagoversigt, som giver et billede af, hvilke fag der tilbydes i de forskel-
lige semestre - der tages dog forbehold for små ændringer.
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