
POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE



Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles politilinje  
kan hjælpe dig med at få drømmen om politiskolen 
til at gå i opfyldelse. 
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En fremtid ved politiet?

Afklar dig selv
På højskolen får du en smagsprøve på, hvad 
jobbet som politibetjent kræver. Måske er du 
ikke helt sikker på, om politiarbejdet er noget  
for dig. 

Vi giver dig et godt indblik i livet som politibetjent 
– og også et bedre indblik i dine egne ønsker og 
kompetencer, så du bliver helt sikker på dit valg.

I undervisningen vil du møde politiassistenter  
og tidligere elever fra Vejle Idrætshøjskole,  
der er kommet ind på politiskolen. Der er også 
mulighed for at overvære retssager og tale med 
repræsentanter fra det danske retsvæsen. 

Højskolen har et godt samarbejde med  
Vejle Politi og med politiskolen i Brøndby. 
Desuden er vi ofte med som figuranter på  
politiets egne øvelser. 

Forbered dig
Du forbereder dig til politiets optagelsesprøve i 
over halvdelen af din samlede undervisningstid 
på skolen. Vi forbereder dig specifikt til både den 
skriftlige og den fysiske prøve samt til holdop
gaven og den afsluttende samtale.  
 
Derudover vil den samlede højskoleoplevelse 
udvikle dine sociale kompetencer, empati og 
samarbejdsevner – personlige kvaliteter, der er 
vigtige for dig i politiarbejdet. 

Opholdet giver dig de bedste rammer til din 
forberedelse. Alt, hvad det kræver af dig, er en 
fokuseret indsats. Så får du de bedste forud
sætninger for at bestå prøven.

Vejle Idrætshøjskoles politilinje forbedrer dine muligheder for at komme igennem nåleøjet ved 
politiets optagelsesprøve og være klar til de krævende udfordringer, der venter på politiskolen 
og hos politiet. Din undervisning er primært sammensat af fysisk træning, samarbejdsøvelser 
og et teoretisk forløb. Kursets planlægning er sket i samarbejde med politiet og politiskolen.
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Forberedelse
Fysisk forberedelse
Vi planlægger sammen et træningsforløb 
særligt for dig og tester løbende din fremgang. 
Træningen er direkte målrettet mod den fysiske 
optagelsesprøve på politiskolen. Den fysiske 
forberedelse er sammensat af:

•  Grundtræning, træningsplanlægning  
og skadesforebyggelse

• Puls- og styrketræning 
• 12 lektioner idræt om ugen 
• Mulighed for bassinlivredderprøve i foråret.

Dine idrætstimer er fordelt på to idrætsfag.  
Du vælger selv dine idrætsfag efter interesse, 
men fag som styrketræning, outdoor energy, 
fitness 360, maraton og triatlon eller adventure 
race (fysisk træning med samarbejdsøvelser)  
er oplagte valg. Læs mere om fag på vih.dk/fag 
Desuden har du altid mulighed for at benytte 
idrætsskolens faciliteter til træning i din fritid.

Teoretisk forberedelse
Den teoretiske forberedelse er primært repeti
tion af dansk, engelsk og samfundsfag på 
gymnasieniveau. Det gælder:

•  Dansk – grundlæggende dansk grammatik  
og skriftlig fremstilling (case)

•  Engelsk – undervisning i grundlæggende 
engelsk grammatik

•  Samfundsfag og politik – vi analyserer 
aktuel politik. Du får en udvidet forståelse af 
grundloven og dansk retspraksis

•  Førstehjælpskursus – 6 timer  
(egenbetaling 200 kr.)

På skolen vil der i øvrigt være debat og 
inspirationsfag, som både giver dig viden om 
samfundet og øger dine evner til at tale for en 
sag. Eksempler på inspirationsfag er ’politik’  
og ’kommunikation’.

Forberedelse til holdopgaven
Forløbet indeholder en række samarbejds
øvelser og samarbejdsteori. Hvad skal 
man kunne i et samarbejde? Vi diskuterer 
rollefordeling og laver en analyse af din 
personlighedstype. Du får personlige redskaber 
til at indgå i et succesfuldt teamsamarbejde.

Samtaleøvelser
Vi øver dig i samtalesituationer, så du bliver 
klar til den afsluttende samtale ved politiets 
optagelsesprøve. Vi træner dig i at svare 
reflekteret på indgående spørgsmål. Du lærer 
at undgå klicheer og præcisere dine svar 
ærligt, så du ikke bliver fanget i at sige noget, 
”fordi det lyder rigtigt”. Vi stiller dig de svære 
spørgsmål, så du føler dig forberedt, når du skal 
’sælge’ dig selv foran et panel af højtstående 
politirepræsentanter som den sidste prøvedel, 
inden du kan komme ind på politiskolen.
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Når du går på  
Vejle Idrætshøjskoles  
politilinje, så følger du  
højskolens skema og  
aktiviteter sammen  

med resten af  
skolens elever.
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Højskoleliv
Udover politilinje og 12 lektioners selvvalgt  
idræt fordelt på to idrætsfag består dit skema 
også af morgensamling, et ugentligt foredrag  
og fælles højskolefag, som handler om valg  
og vilkår for individ, samfund og demokrati.

Du får også mulighed for at vælge et inspirati
onsfag, hvor du kan dyrke en ekstra interesse 
eller styrke din forberedelse til politijobbet endnu 
mere. Et ophold på Vejle Idrætshøjskole handler 
om glæde ved idræt, personlig udvikling og 

afklaring. Om at udfordre og udvikle sig selv, 
kunne rumme andre og se mulighederne. 

Du spiser, sover og tilbringer din fritid sammen 
med andre idrætsglade unge. Og du vil helt 
sikkert blive prøvet på nogle af de person
lige egenskaber, som bliver afgørende for din 
succes ved politiet. Forbered dig på udfor
dringer, sved, fællesskab, hygge og en oplevelse 
for livet.MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

7.20 –  7.55 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

8.00 -  8.30 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensang Morgensamling

8.30 - 10.00
Teammøde ”Det Gælder Livet” 

(Højskolefag)
Selvvalgt idræt   
BLOK 2

POLITI Selvvalgt idræt   
BLOK 1Fællessang

Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning

10.30 - 12.00 Selvvalgt idræt   
BLOK 1

POLITI
Elevmøde/
rengøring

Fællesfag
”Det Gælder Livet” 
(Højskolefag)

12.00 - 12.30 Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring

12.30 - 13.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

14.00 - 15.30 Inspirationsfag Selvvalgt idræt   
BLOK 2

POLITI Selvvalgt idræt   
BLOK 1

Selvvalgt idræt   
BLOK 2

Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning

16.00 - 17.30 Inspirationsfag
Individuel træning/ 
Studiecafé

Individuel træning/ 
Studiecafé

Weekendmøde

17.30 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

19.00 Foredrag Hyggeaften

Mere om højskolen
På www.vih.dk kan du læse mere om skolen, 
underviserne og vores fag. Under ‘lange 
kurser’ kan du læse mere om, hvornår 
kurserne starter og om indholdet på hvert 
kursus. Det er også her, at du tilmelder dig 
vores kurser.

Få en rundvisning
Du er altid velkommen til at komme og 
besøge os. Vi sætter gerne tid af til at vise 
dig skolen, så du bedre kan danne dig et 
indtryk af, hvad det vil sige at tage et politifor-
beredende kursus på Vejle Idrætshøjskole.

Politi  I  Side 7



Jeg har været rigtigt glad for mine tre perioder på politilinjen. Jeg har hele tiden gået målrettet  
efter at blive optaget på politiskolen og har fået de bedst tænkelige forudsætninger for at klare  

mig godt til alle optagelserne. Det giver en god dynamik at være sammen med andre unge med  
samme fremtidsplaner, og lærerne giver en utrolig god opbakning og støtte. Rammerne på højskolen  
er også helt unikke. Med et personligt træningsprogram har man mulighed for at få kondi- og styrke-
trænet optimalt! Jeg kunne ikke have brugt tiden op til optagelsesprøverne bedre og mere  
effektivt. Jeg har opnået mine mål, og VIH’s hjælp og vejledning har gjort betydeligt gavn! 

Anne Mai har netop bestået  
alle prøverne til politiskolen.  
Hun gik på VIH i 2012.

Vejle Idrætshøjskole · Ørnebjergvej 28 · 7100 Vejle · Tlf. 75 82 08 11 · kontor@vih.dk · www.vih.dk

Anne Mai om politilinjen:
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