Sportslig Grunduddannelse
(version August2017)

Præmisser og forventninger på Sportslig Grunduddannelse &
Idrætstalentklasser
Disse gælder alle årgange, med udgangspunkt i det forventelige for alderen.
Forventninger til eleven
-Eleven tilslutter sig et helt menneskesyn med balance i det idrætslige, det
faglige og det sociale.
-Eleven har en seriøs indstilling og kan arbejde selvstændigt og sammen med
andre, både skolemæssigt og idrætsligt.
-Eleven har som mål at udvikle sig som idrætsudøver og skoleelev og har
mødepligt i såvel ”skoletid” som ”idrætstid”.
-Eleven medbringer det relevante udstyr hver gang og deltager på engageret
og meningsfuld vis, også i perioder med eventuelle skader.
-Eleven møder veludhvilet, velernæret og velforberedt til såvel ”skoletid” som
”idrætstid”.
Forventninger til forældre
-Forældrene kan fuldt ud tilslutte sig alle de ovenfor formulerede forventninger
til eleven og assisterer eleven i opfyldelse af disse.
-Forældrene har samme seriøse indstilling som eleven og agerer støtte og
sparring for eleven i både medgang og modgang.
-Forældrene har ansvar for, at ansøgning sker efter grundige drøftelser i
hjemmet om forventninger, krav og konsekvenser af en mulig optagelse.
-Forældrene skal hermed sikre en god forudgående forståelse hos eleven af fx
træningsmængde, et travlt og skemalagt hverdagsliv, tilvalg og fravalg og
balancen mellem lyst og pligt.
-Forældrene samarbejder med både skole og klub til elevens bedste og støtter
aktivt op om de tiltag og handlinger, der er del af elevens forløb.
- Transport til aktiviteter og forløb ”ud af huset” er primært på cykel i samlet
trup til og fra aktiviteten.
Forventninger til klub og skole
-Skole og klub samarbejder med både eleven og dennes forældre om at få det
optimale udbytte af den Sportslige Grunduddannelse.
-Skole og klub stiller de bedst mulige rammer til rådighed for eleven og er i
løbende dialog med elev og forældre, både i medgang og modgang.
-I tilfælde af at elevens deltagelse ikke lever op til de gældende forventninger,
iværksætter skole og/eller klub tiltag og handlinger, der i samarbejde med
hjemmet kan bringe eleven tilbage på sporet.
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-Såfremt eleven, trods ovenstående tiltag fra skole, klub og hjem, ikke kan
komme tilbage på sporet, kan det komme på tale, at elevens deltagelse på den
Sportslige Grunduddannelse må ophøre.
Optagelse på Sportslig Grunduddannelse 0.-6. årgang
-Optagelse på Sportslig Grunduddannelse er et bevidst tilvalg for eleven og
dennes familie på baggrund af stor interesse i idræt og bevægelse og et ønske
om at forene det idrætslige, det faglige og det sociale.
-Som udgangspunkt optages alle ansøgende elever, med mindre dette strider
imod den kommunale styrelsesvedtægt. Der er ikke krav om en bestemt
sportsgren eller sportsligt niveau.
-Med ansøgning tilslutter eleven og dennes hjem sig de gældende præmisser
og forventninger.
-Når eleven har fået besked på man er optaget, skal forældre sørge for at
melde eleven ud fra den gamle skole.
Optagelse i talentklasser på 7.-9. årgang
-Optagelse i talentklasser kræver et vist sportsligt talent og et solidt
klubmæssigt bagland. Optagelse sker i et samarbejde mellem skole og klub,
hvor de deltagende klubber forpligter sig til (alene eller i samarbejde med
andre klubber) at stille træningsfaciliteter og trænere til rådighed.
-Optagelse sker med udgangspunkt i en optagelsesblanket med en skriftlig
udtalelse fra klub og elevens oprindelige skole, hvor der samlet set lægges
vægt på både idrætslige, faglige og sociale aspekter. Det er elevens hjem, der
har ansvar for at samle de relevante oplysninger fra klub og nuværende skole
og sende disse samlet til Ikast Nordre Skole.
-Hvis udtalelsen fra skole eller klub giver anledning til bekymring, afholder
Ikast Nordre Skole en samtale med elev og forældre og evt. andre relevante
parter, før der træffes beslutning om optagelse.
-Når eleven har fået besked på man er optaget, skal forældre sørge for at
melde eleven ud fra den gamle skole.
I tilfælde af for mange ansøgere (i forhold til den kommunale styrelsesvedtægt
eller i forhold til klubbernes formåen) afgøres det i et samarbejde mellem klub
og skole, hvem der optages, og hvem der sættes på en evt. venteliste. Her
medtænkes både idrætslige, faglige og sociale aspekter.

