Talentidrætsklasse

Ansøgning om optagelse i talentidrætsklasse på Frederiksborg Byskole 2016/17
For at søge om optagelse i talentidrætsklasserne skal du sende 3 ark:
1. Stamoplysninger
2. Udtalelse fra nuværende skole – udfyldes af klasselærer
3. Udtalelse fra nuværende klub
De 3 ark vil indgå i en vurdering af dine muligheder for at blive optaget i talentidrætsklasse. Finder
visitationsudvalget dig egnet til en plads i en talentidrætsklasse, vil du blive inviteret til en samtale
sammen med dine forældre. Samtalen vil indgå i den endelige vurdering.
Arkene sendes til:

Hillerød Kommune, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød
Att.: Skoleafdelingen, Gitte Jørgensen
eller til abjo@hillerod.dk (arkene skal være underskrevne)

Ansøgning skal være modtaget senest d. 5. januar 2016.
Her følger en kort vejledning til dig og de personer, der skal udfylde arkene.

Vejledning:
1. Stamoplysninger
Dette ark udfyldes af dig og dine forældre.
2. Udtalelse fra nuværende skole – udfyldes af klasselærer
Dette ark skal udfyldes af din klasselærer og bør indeholde følgende:


Vurdering af elevens generelle faglige niveau



Vurdering af elevens evne til at arbejde selvstændig og i grupper



Vurdering af hvor flittig eleven er til at lave lektier



Oplysninger, som klasselæren mener, er væsentlige i forhold til vurdering af, om eleven er
egnet til at gå i talentidrætsklasserne

3. Udtalelse fra nuværende klub – udfyldes af din primære træner
Dette ark skal udfyldes af din primære træner og bør indeholde følgende:


Vurdering af talent1 og potentiale



Vurdering af udøverens evne til at lære nyt f. eks tekniske eller taktiske elementer



Vurdering af seriøsitet i forhold til idrætten



Vurdering af træningsflid



Oplysninger, som træneren mener, er væsentlige i forhold til vurdering af, om udøveren er
egnet til at gå i talentidrætsklasserne

1

Ifølge bogen ”Aldersrelateret træning”, som er udgivet af Team Danmark er definition på talent følgende:

Talent er en medfødt kapacitet, som giver et individ mulighed for at udvise exceptionelt højt præstationsniveau i et domæne, som kræver specielle
færdigheder og intensiv træning.
Til denne definition følger en afklaring af to vigtige forhold.
1.

Målrettet træning og andre former for anskaffelse af ekspertise inden for et givent domæne er en uomgængelige forudsætning. Det er altså ikke
muligt med medfødte egenskaber alene at blive international eliteidrætsudøver.

2.

Ifølge definitionen er talent medfødt. Det er vigtigt at forstå, at det medfødte kan bestå at mange forskellig egenskaber, som direkte eller
indirekte giver sig udslag i ekstraordinære præstationer. Egenskaberne kan f.eks. være kognitive evner, motivation, personlighedstræk, fysisk
størrelse, fysisk trænérbarhed elller muskelfibertype. De medfødte egenskaber skal altså blot medvirke til at forbedre præstationer inden for
idrætten.
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1. Stamoplysninger
Navn
Navn(e) forældre
Adresse
Postnummer

By

Tlf./mobilnr. forældre

Mobil nr. elev

Forældres e-mail
Person nr.

Basis

Svømning

Bordtennis

Jeg ønsker optagelse på klassetrin

Orienteringsløb

8.

Fodbold

Håndbold

7.

Min idrætsgren er
Og Jeg ønsker optagelse på følgende idrætslinje
(sæt x)
Nuværende skole/by
Navn på klasselærer
Udtalelse fra nuværende skole skal vedlægges i underskrevet stand

Nuværende klub/by
Navn på primær træner
Udtalelse fra nuværende træner/klub skal vedlægges i underskrevet stand

Er du udtaget af dit forbund

Nej

Ja

Begivenhed/-er kan skrives på næste side

Skriv 3 grunde til at du ønsker optagelse i eliteidrætsklassen

Ansøger

Forældre/værge

Dato og underskrift

Dato og underskrift

Talentidrætsklasse
Her kan anføres andet som du mener, er relevant for din ansøgning
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2. Udtalelse fra nuværende Skole – udfyldes af klasselærer
Navn (elevens):
Skole:
Klasselærer:
Tlf. klasselærer:
E-mail klasselærer:
Vedlagt: (sæt kryds)
Udtalelse andre lærer(e), hvilke
Evt. elevplan
Andet
Udtalelse fra klasselærer:

_______________________________________________
Underskrift klasselærer(e)

____________
Dato
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3. Udtalelse fra nuværende klub – udfyldes af din primære træner
Navn:
Idrætsgren:
Idrætsklub:
Primære træner:
Tlf. Træner:
E-mail træner:
Niveau:
Niveau 1: Internationalt topniveau.
Niveau 2: Nationalt topniveau.
Niveau 3: Regionalt topniveau.
Niveau 4: På vej til regionalt topniveau.
Niveau 5: Klubmester eller lign. – landsniveau ukendt.
Niveau 6: Middel.
Niveau 7: Under middel.
Andet

Udtalelse fra træner:

Underskrift Træner

Dato

