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Idrætstalentklasser
Idrætstalentklasserne på Ikast Nordre Skolen er et tilbud til elever, der dyrker
eliteidræt og har potentiale til at nå det højeste nationale niveau.

Det faglige, idrætslige & sociale i talentklasserne
I vores idrætstalentklasser arbejder vi ud fra tre ”ben”. Eleven og forældrene kan tilslutte sig det hele
menneskesyn, hvor der er balance i det det faglige, idrætslige og det sociale. Vi forventer eleven har
en seriøs indstilling og kan arbejde selvstændigt og sammen med andre, både skolemæssigt og
idrætsligt. Målet for eleven er at udvikle sig, som idrætsudøver og skoleelev og har mødepligt i såvel
”skoletid” som ”idrætstid”
I idrætstalentklasserne får eleverne de mest optimale muligheder for at kombinere deres skolegang i
7. 8. og 9. klasse med en spirende idrætskarriere. Skolegangen skal stadig vægtes højt, og i
idrætstalentklasserne har man præcis de samme obligatoriske fag som alle andre folkeskoleelever på
den samme årgang. Det forventes, at eleverne arbejder stabilt med skolearbejdet, og at skolearbejdet
til enhver tid har første prioritet.
Se endvidere dokumentet ”Præmisser & Forventninger” på skolens hjemmeside.

Tre ugentlige morgentræninger
Eleverne i idrætstalentklasserne har tre morgentræninger ud over den almindelige
idrætsundervisning. To af morgentræningerne gennemføres i elevens idrætsgren eller i et samarbejde
på tværs af idrætsgrene. Den tredje træning er fælles og afholdes i Form & Velvære i Ikast, her har
træning fokus på koordinations-, smidigheds- og fysisk træning.
Få mere at vide på informationsmøde for elever og forældre:


Informationsmøde torsdag 29.november 2017 kl. 17:00 – 18:30 Festsalen på Ikast Nordre
skole, Hagelskærvej 8 7430 Ikast



Tilmelding er ikke nødvendig.
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Ansøgning og udtalelser
For at komme i betragtning til en plads i idrætstalentklassen skal eleven og elevens forældre udfylde
en ansøgning med udtalelse fra skole og klub samt udtalelse, hvis udøver på nuværende tidspunkt
indgår i forbundets talentarbejde i form af deltagelse i fællestræninger, udtagelse til kreds-, unionseller landshold. Den enkelte udøvers ansøgning bliver vurderet, men der er ikke garanti for, at alle
bliver optaget i en idrætsklasse.

Sådan ansøger du om optagelse
Ansøgningen sker elektronisk og forgår via kommunens hjemmeside.
https://www.ikast-brande.dk/borger/familie,-boern-og-unge/skole-og-fritidstilbud/sportsliggrunduddannelse/ansoeg-idraetstalentklasser
Ved spørgsmåls ret henvendelse til:
Ikast Nordre Skole
Att: Sportskoordinator
Thomas Skifter Bertelsen
thsbe@ikast-brande.dk
Tlf.: 9960-4704
Hagelskærvej 8
7430 Ikast
Ansøgningsfristen til idrætstalentklasserne er 25.januar 2019.

