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Kriterier for at gå i idrætstalentklassen på Himmelev Skole

29. november 2016

Af dette notat fremgår:
1: Aktuel status for optagelsesprocessen til idrætstalentklassen 2017/18
2: Den hidtidige forståelse vedr. kompetencen til at fastlægge kriterier og indstille til idrætstalentklassen
3: Forslag til fremtidig proces for ændring af kriterier
4: Proces for optagelse i idrætstalentklassen (den årligt tilbagevendende proces)
1: Status på optagelse af elever til idrætstalentklassen 2017/18
Optagelse af elever til den nye idrætstalentklasse med start skoleåret 2017/18 er i gang, og forældre/børn var
oprindeligt orienteret om, at de ville få svar senest den 15. november, om de er optaget i klassen. Der er gået
meddelelse ud om, at dette bliver forsinket. Der var berammet møder mellem de udvalgte ansøgere og skolen den
8. og 9. november 2016, men disse afholdes nu i december. Til dette møde deltager forvaltningens
eliteidrætskonsulent og skolens koordinator, som på baggrund af møderne laver en indstilling til skolelederen om,
hvem de anbefaler optages i klassen. På baggrund af dette træffer skoleleder endelig beslutning.
2: Den hidtidige forståelse af beslutningskompetencen
Det har hidtil været forvaltningens forståelse, at spørgsmål vedr. Team Danmark aftalen hører under Kultur- og
Idrætsudvalget og med vedtægterne lagt videre til Elite- og Talentrådet.
I den første samarbejdsaftale fra 2009 mellem Team Danmark og Roskilde Kommune, godkendt af Kulturudvalget,
den 14. januar 2009 (på baggrund af byrådets interessetilkendegivelse til Team Danmark den 28. maj 2008) er
organisationen bl.a. beskrevet på følgende måde:
”Roskilde Kommune har nedsat et eliteidrætsråd som varetager arbejdet med at sikre de bedst mulige rammer for
eliteidrætten. Den overordnede planlægning i forhold til eliteidrætten i Roskilde Kommune tilrettelægges i Kultur- og
Idrætsudvalget.” Et element i samarbejdsaftalen er, at der etableres idrætstalentklasse.
Beslutning om, at der oprettes en talentklasse på Himmelev Skole blev behandlet på Skole- og Børneudvalgets
møde den 9. juni 2009.
Af vedtægterne for Elite- og Talentrådet, som er godkendt af byrådet den 28. marts 2012, fremgår det, at rådet
fastsætter de nærmere rammer for at udmønte samarbejdsaftalen, og er underlagt Kultur- og Idrætsudvalget, der
skal godkende rådets vedtægter og ændringer af disse.
Den hidtidige forståelse og praksis har været, at kriterier for optag fastlægges af Elite- og Talentrådet, at den
sportslige vurdering af elever til talentklassen kommer fra eliteidrætskonsulenten, og at optag og
klassesammensætning fastlægges i et samarbejde mellem eliteidrætskonsulenten og skolens ressourceperson.
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Det er senest blevet præciseret, at den endelige beslutning om optag og klassesammensætning, med baggrund i
kriterierne, træffes af skolelederen på Himmelev Skole.
Der har i øvrigt i praksis været arbejdet efter, at skolelederen har ansvaret for det skolefaglige, og skoleleder har
kompetencen til at afgøre, hvis en elev skal stoppe i klassen. Dette efter indstilling fra eliteidrætskonsulenten
f.s.v.a. det sportslige.
Den hidtidige forståelse og praksis er imidlertid ikke klart beskrevet i vedtægter eller andre tidligere beslutninger. At
det ikke har været klart beskrevet, har givet anledning til forskellige forståelser i forbindelse med fastlæggelse af
nye kriterier.
3: Forslag til præciseringer af beslutningskompetence
På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen til Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget
følgende for så vidt angår processen for fremtidige ændringer af kriterier for optag i og forbliven i talentklassen:
•
•
•
•

Elite- og Talentrådet udarbejder forslag til sportslige kriterier for optag
Elite- og Talentrådet udarbejder forslag til sportslige retningslinjer for at gå i klassen.
Elite- og Talentrådets forslag forelægges til godkendelse i både Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og
Børneudvalget.
Skolelederen træffer efter indstilling fra eliteidrætskonsulenten og skolens ressourcelærer afgørelse om
optag i idrætstalentklassen, og hvis en elev skal flytte klasse.

Ved denne proces tilgodeses såvel Elite- og Talentrådets faglighed, Kultur- og Idrætsudvalgets ansvar for den
overordnede planlægning i forhold til eliteidrætten og Skole- og Børneudvalgets ansvar for udmøntning af
Folkeskoleloven. Skolelederens rolle præciseres ligeledes.
4: Processen for indstilling til og optag i idrætstalentklassen
Optagelsesprocessen frem til indstilling til skolelederen foreslås at fortsætte som hidtil i et samarbejde mellem
forvaltningen og skolen:
• Alle ansøgere bliver så vidt muligt set i en træning eller kamp. Der bliver taget reference fra
specialforbundet på alle ansøgere.
• Til en prøvetræning (som regel håndbold og fodbold) er der en uvildig bedømmer fra specialforbundet.
• Der afholdes en samtale med ansøgere, som er vurderet sportsligt egnet til klassen, hvor der både er
eliteidrætskonsulent og en repræsentant fra skolen tilstede.
• Indstilling til talentklassens sammensætning udarbejdes i et samarbejde mellem eliteidrætskonsulent og en
ressourceperson fra skolen. Indstillingen udarbejdes med fokus på talent, jævn fordeling af piger/drenge og
ca. 1/3 fra fodbold, 1/3 fra håndbold og 1/3 fra andre sportsgrene.
• Skolelederen træffer den endelige beslutning om sammensætningen af talentklassen.
Skolelederen har den endelige beslutning vedr. aftaler om, at en elev flytter klasse, hvis interessen for sporten
falder væk. Dette skal ske i henhold til Folkeskoleloven og med baggrund i en helhedsvurdering for det enkelte
barns trivsel og efter tæt dialog med barn og forældre.

