Kriterier for at være elev i T-klassen (gå i
klassen)
Eleven skal gå til en idræt, som er optaget
som specialforbund under Danmarks
Idræts Forbund.
De prioriterede idrætter i
samarbejdsaftalen mellem Roskilde
Kommune og Team Danmark vægtes.
Under optagelsesprocessen:
Når eleven søger om optagelse i
talentklassen, kan eleven være i sin
almindelige klub.
Når eleven er optaget i talentklassen
Når eleven er optaget i talentklassen og
starter i talentklassen, så skal eleven være
i et miljø, hvor der trænes tre gange om
ugen i den primære idræt i et sportsligt
miljø på nationalt højeste plan, der
efterlever idrættens ATK (Aldersrelateret
Trænings Koncept)
Særligt for drengefodbold gælder, at
eleven skal træne og spille i en klub, der af
DBU er tildelt en A eller B licens.
Ved optagelse udenfor
optagelsestidspunkt:
Skal en elev optages uden for det normale
optagelsestidspunkt (som er en gang
årligt), skal eleven være med i
specialforbundets talentarbejde samt være
fra en af de prioriterede idrætter, der er i
Team Danmark samarbejdsaftalen med
Roskilde Kommune.

Når eleven går i talentklassen, skal eleven
være i et miljø, hvor der trænes tre gange om
ugen i den primære idræt i et sportsligt miljø på
nationalt højeste plan, der efterlever idrættens
ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept)
Særligt for drengefodbold gælder, at eleven
skal træne og spille i en klub, der af DBU er
tildelt en A eller B licens.
Eleven må ikke få karakteren 1 mere end en
enkelt gang i skoleforløbet efter 1-2 modellen.
Eleven evalueres efter 1-2 modellen af
morgentræneren 4 gange om året op til de
store ferier (1 er ikke tilfredsstillende og 2 er
tilfredsstillende).
Modtager eleven en rød screening, skal der
tages kontakt til Fysiocenter eller andet
område, for at arbejde med problemstillingen.
Eleven må ikke få en screening, der er rød 2
gange med de samme problemstillinger.

