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Hvem er vi?
Københavns Private gymnasium er et lille privat gymnasium med plads til omkring 240 elever, placeret i
hjertet af Østerbro, kun 5 min. gang fra Nordhavn Station.
Vi er et lille gymnasium, hvor den enkelte elev ikke bliver
glemt. Som vi siger på KPG; ”Vi ser dit talent”. I forlængelse af
dette tildeler gymnasiet også stipendier eller en friplads til de
af eleverne, som vil have svært ved at kunne betale
skolepengene. Dette sker i dialog med gymnasiets ledelse.
Skolen har fokus på følgende:
•

Høj trivsel og motivation

•

God relation mellem lærere og elever

•

Højest mulig faglighed og inklusion

•

Esport (CS:GO og FIFA)

Disse fokuspunkter er med til at skabe den høje løfteevne, som gymnasiet har. For eksamensårene 2017 og
2018 havde KPG blandt alle STX gymnasier i Danmark den næsthøjeste løfteevne, baseret på
Undervisningsministeriets tal omkring den socioøkonomiske reference.

Hvad I som privat gymnasium tilbyde mig?
•
•
•
•
•
•

Mentorordning med ældre studerende.
Studiecafeer hver uge.
Studievejledning igennem StudievalgCenter.
Sprogophold for interesserede i Dublin.
Talentprogrammer for dygtige elever.
Restudy abonnement så du kan få ekstra hjælp til
det faglige stof.

Du kan på vores HF tage en udvidet fagpakke, hvormed du
kan starte på universitet efter 2,5 år. Kontakt os endelig,
sådan at vi sammen med dig kan planlægge DIN
drømmeuddannelse.
Vi har desuden, som privat gymnasium, større fleksibilitet i
forhold til uddannelsesforløbet og planlægningen af din uddannelse.
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Hvad er jeres mål med esport akademiet?
Vores mål er at have et elite esport akademihold, hvor
fremtidens bedste esports spillere kan blive trænet af de
bedste ecoaches og samtidig tage en ungdomsuddannelse.
Både elever på STX og HF kan gå på akademiholdet, altså går
esport akademiet på tværs af STX studieretninger, HF-linjer
og klassetrin.
Vi indfrier denne ambition ved at have forskellige coaches
tilknyttet vores akademihold, der hver især har fokus på
udvalgte områder; Gamingen, det fysiske, kosten og det
mentale. Derved vil eleverne få det forspring, som vil få dem
til at præstere bedst muligt. Dette 360 graders fokus er det
fundament, som vi mener kan skabe de bedste esportudøvere.

Gaming

Fysik

Kost

Mentalt

Hvordan vil en normal hverdag se ud for mig?

En typisk hverdag vil komme til at se ud som på billedet ovenfor.
Da esports træningen fylder meget og turneringer forekommer, vil ungarbejde i hverdagene ikke være
hensigtsmæssig. Et fritidsarbejde i weekenden er bedre, så længe arbejdet giver mulighed for at bytte
vagter pga. eventuelle turneringer.
En del af undervisningen kan også blive afholdt som virtuel undervisning (enten synkront eller asynkront),
hvor eleven laver opgaver derhjemme. Dette er ikke inkorporeret i grafikken ovenfor, men betyder, at
eleven ikke behøver møde op på skolen. Gymnasieloven giver tilladelse til, at op til 20% af
holdundervisningen afholdes denne måde. Virtuel undervisning er især fordelagtigt til morgenmoduler i
hverdagene, hvis der har været en turnering eller sen træning aftenen forinden.
Alt efter elevantal, så kan det komme på tale med to akademihold, hvor det ene hold træner mandag og
onsdag, mens det andet træner tirsdag og torsdag. I CS:GO er det holdtræneren, der sammensætter
holdene på baggrund af talent og holdkemi. Man skal derfor kunne indordne sig på et hold og arbejde
professionelt på de fokuspunkter, som vores coaches angiver.
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Skal jeg selv medbringe mit eget udstyr?
Gymnasiet sørger for alt udstyr til både CS:GO og FIFA. Du er velkommen til at medbringe dit eget udstyr og
benytte det, såfremt du ikke ønsker at benytte skolens udstyr. Udstyret vi har på skolen, er følgende:

CS:GO
(alt udstyr er købt af Shark Gaming)

Computere:
https://sharkgaming.dk/shark-brutality
Skærme:
https://sharkgaming.dk/asus-24-vg248qe-144hz-2831
Mus, måtter og bungee:
https://sharkgaming.dk/steelseries-rival-110-matte-black
https://sharkgaming.dk/steelseries-qck-heavy
BENQ ZOWIE CAMADE (Bungee)
Headset:
https://sharkgaming.dk/kingston-hyperx-cloud-ii-gun-metal
Stole:
Shark Gaming predator

FIFA
PS4 – Slim + Joysticks (2 stk. pr. konsol)
Stole:
https://sharkgaming.dk/shark-elite-black
Skærme:
https://www.elgiganten.dk/product/pc-tablets/pc-skarme/AOC24G2460VQ6/aoc-g2460vq6-24-gaming-pcskarm-sort
Der er kun adgang til skolens esport-lokaler, når der er træning og coaches er til stede. Der er dog mulighed
for at benytte lokalerne udenfor normalt træning, såfremt det aftales med en repræsentant fra ledelsen
eller esportkoordinatoren.

Hvilke turneringer vil jeg komme til at deltage I?
På esport akademiet har vi lavet en turneringsplan. Her skelner vi mellem online turneringer, der spilles på
gymnasiet eller hjemme hos en selv på ugentlig basis, og de LAN/events, hvor skolen betaler for at
transportere computere til et event og betale for tilmeldingsgebyret.
Online turneringer: Aftales internt på holdene og planlægges i samarbejde med skolens coaches. For
eleverne på FIFA er der typisk FUT hver weekend, mens CS:GO holdet typisk deltager i turneringer planlagt
af Dust2.dk, ESEA og WAOO ligaen på ugentlig basis.
LAN/events: Vi har sammen med vores coaches lavet en turneringsplan, som er udgangspunkt for de ture,
hvor eleverne skal ud af huset. Elever må gerne deltage i flere events, så længe de selv arrangerer dem.
Derudover kan eleverne også få indflydelse på turneringsplanen, hvis de kan blive enige om at tage til andre
turneringer.
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CS:GO
Turneringens Dato
navn

Hjemmeside til arrangement

Info

NPF

Normalt
oktober

https://npf.dk/

Foregår i
Fredericia

Odincon

Normalt i
december

http://odincon.eu/about/

Foregår i
Odense

GGV

Normalt i
januar

https://www.ggw.dk/

Foregår i
Aalborg

Copenhagen
Games

Normalt i
påskeferien i
april

https://copenhagengames.com/2020/01/01/copenhagengames-2019

Foregår i
påsken i
København.

FIFA
Turneringens Dato
navn

Hjemmeside til arrangement

Info

Starcade

Normalt i
august

http://starcade.dk

Foregår i
Åalborg

Copenhagen
Games

Normalt i
påskeferien i
april

https://copenhagengames.com/2020/01/01/copenhagen- Foregår i
games-2019
påsken i
København.

Løbende
igennem året
(udvalgte
Elgiganten Tour turneringer)

http://sports-gaming.dk/event-kalender/

Foregår over
hele landet
(ikke alle meldt
ud endnu)

Hvad koster det at gå på skolen?
Københavns Private Gymnasium er et privat selvejende gymnasium, hvilket betyder, at alle elever skal
betale skolepenge.
Skolepengene dækker udgifter forbundet med skolen – dog ikke elevers computere og studieturen i 2.g.
Studieturen i 2.g eller 1. HF varierer i pris, alt efter om der vælges et rejsemål i eller uden for Europa.
På hele året skal der betales 16.500 kr., som deles i 11 portioner à 1.500 kr.
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Hvordan ansøger jeg om en plads på KPG esport akademiet?
Du ansøger om en plads på skolens akademi på skolens hjemmeside:
www.kpgym.dk/ansoeg
Herefter vil skolen kontakte dig, med henblik på at indkalde dig til en personlig samtale.

Hvordan søger jeg et stipendium/scholarship på KPG?
Et scholarship for elever på KPG esport Akademi betyder, at man får betalt sine skolepenge af skolen. Dette
er et beløb på 1500 kr. om måneden.
Tildeling af scholarship sker ikke på årsbasis, men vurderes løbende igennem et skoleår. I særtilfælde
(omhandlende et ekstra stort talent) kan scholarship også tildeles med tilbagevirkende kraft.
Tildeling af scholarship er ikke bindende og et scholarship kan fratages eleven, hvis eleven ikke længere kan
leve op til kriterierne for tildeling af scholarship.
Ved tildeling af scholarships, til kommende og nuværende elever på Københavns Private Gymnasiums esportsakademi, er det følgende tre kriterier, der vil blive set på:
1. Ansøgerens motivation og sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
2. Ansøgerens professionalitet i forhold til træning, kost og holdfællesskabet.
3. Ansøgerens ranking på relevante lister, samt talent og potentiale, i forhold til e-sporten.
Det er et scholarship-udvalg bestående af tre ansvarspersoner fra skolen, der vil stå for
ansøgningsprocessen (se nedenfor).
Hvad skal
ansøgeren
gøre?

Hvad vil der blive set på?

1)
Aflevere en
skriftlig
motiveret
ansøgning

Ansøgeren skal aflevere en skriftlig motiveret ansøgning, der fokuserer på motivationen
for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne skal mailes til Gökhan Camur, der er
pædagogisk leder på KPG. Gökhan sørger for, at de to andre coaches kontakter
ansøgeren under punkt 2 og 3.
Der vil blive set på:
●

Vurdering af om ansøger kan leve op til skolens faglige krav og dermed
gennemføre en ungdomsuddannelse.

●

Vurdering af om ansøger kan/ville kunne leve op til skolens studie- og
ordensregler.
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Ansvarsperson: Gökhan Camur, pædagogisk leder på KPG.
2)
Samtale med
skolens
mentaltræner.

Til samtalen vil ansøgeren blive stillet spørgsmål, udføre tests eller lignende, for at
afklare, hvorvidt ansøgeren har det mindset, der skal til, for at kunne træne sig frem til
en professionel tilværelse som e-sportsudøver.
Fokuspunkt vil være på det ”professionelle mindset”, der handler om viljen til at
fokusere på træning, kost og bidrage til fællesskabet omkring holdet.
Ansvarsperson: Henrik Selch, mentaltræner

3) Vurdering af Coachen vil fra ansøgeren skulle modtage en liste indeholdende de relevante rankings
ansøger hos
og resultater, som ansøgeren har gjort sig inden for sporten.
relevant eHvis coachen finder det relevant, vil ansøgeren kunne blive bedt om at fremvise sine
coach.
evner ved en af skolen foranstaltet session.
Ansvarsperson: Den relevante coach for enten CS:GO eller FIFA.

Når ansøgeren enten har gennemført samtaler eller indleveret de relevante dokumenter hos/til hver
ansvarsperson, mødes disse tre personer til et møde eller telefonisk, for at give en samlet evaluering og
vurdering af, hvorvidt ansøgeren skal tildeles et scholarship. Ansøgeren vil modtage et skriftlige svar på sin
ansøgning senest 21 arbejdsdage efter processen i skemaet er gennemført.
Udvalget vil komme med en skriftlig begrundelse for både tildeling eller afslag på scholarship. Et afslag vil
også indeholde fokuspunkter, der angiver de områder, som ansøgeren skal forbedre for at komme i
betragtning til et scholarship ved næste ansøgning.
Et afslag er ikke bindende, og det er derfor muligt på ny at ansøge om et scholarship 3 mdr. (eller senere)
efter evt. afslag.

Hvem er coaches på KPG?
Magnus Barthel (CS:GO coach)
Magnus er tidligere professionel gamer og var det i næsten 10 år. Magnus har rejst verden rundt og levet af
sin store passion som gamer og er nu nået til det punkt, hvor han gerne vil lære alle sine erfaringer fra sig.
Magnus gamernavn er ”jokeren”.
Alexander Nielsen (CS:GO coach)
Alexander er top 10 spiller i Danmark og fungerer lige nu som ingame leader på holdet Great Danes. Han
har længe været fremme på det semi professionelle niveau, og vil bruge sin viden og erfaring fra sit eget
hold til at coache eleverne på akademiet.
Henrik Selch (mentalcoach og ansvarlig for optagelse på linjen)
Henrik underviser til dagligt i samfundsfag og psykologi på KPG. Henrik har dog også en uddannelse som
psykoterapeut og coach. Foruden sin teoretiske viden har Henrik i snart 20 år været mentaltræner og coach
for elitesportsudøvere på højeste niveau. Derudover har Henrik i en årrække været sportspsykologisk
konsulent hos Danmarks Idrætsforbund og Dansk Boldspil Union.
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Hassan Al-Saraf (FIFA coach)
Hassan Al-Saraf er et af de største navne på den danske FIFA-scene, hvad angår professionelle spillere og
youtubere. Hassan var med Mohamad Al-Bacha afsted til VM i 2016 som coach, hvor de vandt
verdensmesterskabet til Danmark og sidenhen har etableret sig som en topspiller på verdensplan.
Hassan har dermed igennem de seneste 4 år samlet en enorm erfaring inden for FIFA, og er nu klar til at
dele ud af sine erfaringer til sine elever og dermed være med til at gøre dem til de kommende FIFAsuperstjerner. Hassans gamernavn er ‘’HassanPlayer’’
Mohammad Al-Bacha (FIFA coach)
Mohamad Al-Bacha er et af de største navne på den globale FIFA scene. Mohamad vandt i 2016
verdensmesterskabet i FIFA i New York. Mohamad er på nuværende tidspunkt professionel FIFA-spiller hos
den London baserede organisation Team Ares.
Mohamad har med sin VM erfaring og erfaring som professionel en masse viden og teknikker, som han kan
give videre til næste generations stjerner. Mohamads gamernavn er “Al-Bacha”.
Sine Sander Guntveit holmstrup (Ernæring og sundhed)
Sine har en kandidat I human ernæring og er ansvarlig for at undervise eleverne om både kostvaner og
gode sundhedsvaner. Du kan læse mere om Sine på hendes hjemmeside:
http://www.fortemfitness.dk/teamet/
Mikkel Christensen (Fysisk træning)
Mikkel har læst idræt på Københavns Universitet og varetager til dagligt idrætsundervisningen på KPG.
Janus Nordow (Fysisk træning)
Janus har læst idræt på Københavns Universitet og varetager til dagligt idrætsundervisningen på KPG

Hvilke STX studieretninger og HF-linjer udbyder I?
Udover at du til dagligt går på skolens esport akademihold, så skal du også gå i enten en STX eller HF klasse.
På STX er det følgende studieretninger vi tilbyder:

Sproglig

Samfundsfaglig

Naturvidenskabelig

Engelsk A

Samfundsfag A

Matematik A

Sprog, en af disse:

Engelsk A / Mat A

Fysik B

-Spansk A (Beg.)
-Tysk A (fort.)
-Fransk A (fort.)
Latin C

Kemi B
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På HF udbyder vi følgende linjer:
Classic

Uniform

Pædagogik og sundhed

Samfundsfag B

Samfundsfags B

Matematik B

Psykologi C

Psykologi C

Psykologi C

Du kan læse mere om de forskellige studieretninger på vores hjemmeside: http://www.kpgym.dk/

Hjælp til boligsøgning i København
På KPG råder vi desværre ikke over kollegieværelser eller ungdomsboliger, men kan henvise til følgende
sider, hvor du vil kunne søge hjælp:
Ungdomsboliger:
• https://www.kk.dk/ungdomsbolig
• https://www.findbolig.nu/
• http://www.ungdomsboliger.dk/
• https://findkollegie.dk/
• www.kab-bolig.dk
• https://www.kollegierneskontor.dk/
Private boligportaler:
• www.boligportal.dk
• https://www.kbh-bolig.dk/
• https://www.akutbolig.dk/koebenhavn
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Adresse og kontaktinfo

Hjemmeside: www.kpgym.dk
Facebook: www.facebook.com/kpgymdk
Instagram: www.instagram.com/kobenhavns_private_gymnasium/
Twitter: https://twitter.com/kpg_gym
Placering via google: https://goo.gl/maps/32UxPFuMmvG2
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