Optagelseskriterier for idrætsklasserne i Haderslev Kommune.
Idrætsklasserne:
Idrætsklasserne er for unge talenter som skal i 7., 8. eller 9. klasse og ønsker at prøve
deres talent af i de bedste omgivelser til kombination af talenttræning og folkeskolen. Vi
bestræber os på at idrætsklasserne skal være for de bedste talenter i deres årgang i og
omkring Haderslev Kommune og derfor skal du søge om optagelse for at kunne komme til
at gå i idrætsklasserne.
Optagelsesforløb:
Forløbet omkring optagelse er beskrevet i figur 1:

Informationsmødet: Kort om Haderslev Elite samt intensivt omkring idrætsklasserne.
Samarbejdsklubberne vil være tilstede til at uddybe om idrætsklassernes hverdag.
Ansøgning om optagelse: Ansøgningsskema downloades og printes fra
www.elitesport.haderslev.dk  idrætsklasserne  optagelse.
Ansøgningen udfyldes af ansøger samt forældre, lærere og trænere (særskilt skema til
trænerne)
Idrætsspecifikke screeninger: Ansøgere indkaldes til 1-4 idrætsspecifikke screeninger alt
efter idrætsgren. screeningen varetages oftest af den pågældende idrætsklasetræner,
med et antal interne og eksterne bedømmere der vurderer ansøgerne i forhold til
idrætsspecifik kunnen. Ansøgere kan i denne proces blive afvist optagelse såfremt det
ikke vurderes muligt.
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Samtaler: Den idrætsspecifikke ansvarlige, idrætsklassekoordinatoren og
eliteidrætskonsulenten deltager i samtalerne, som kort giver en feedback på den
idrætsspecifikke screening, hvorefter der tales om skole, motivation og indstilling.
Optagelse: Meddeles i udgangen af uge 6. Ved vurderingen af ansøgere vægtes idræt,
skole og indstilling i forhold til de øvrige ansøgere i samtlige linjer i idrætsklasserne.
Fysioterapeutiske screeninger: Efter optagelse indkaldes optagne elever til en
fysioterapeutisk screening for at sikre at kroppen kan holde til den øgede træning.
Hvem kan søge?: Idrætsklasserne er for de største talenter i Haderslev Kommune, det
betyder at du enten skal bo i Haderslev Kommune eller være aktiv medlem af en relevant
forening i Haderslev Kommune.
Tildeling af de sidste pladser: Ved tildeling af den/ de sidste pladser i idrætsklasserne på
Hjortebroskolen. I tilfælde af at ansøgere vurderes at være på sammen niveau (ud fra
samarbejdsaftalerne mellem klubber og kommune) prioriteres efter nedenstående
punkter:
1. Ved enkelt atlet i pågældende idrætsgren i klassen optages eleven fra denne
idrætsgren.
2. Den idrætsspecifikke gruppestørrelse – det optimale antal udøvere.
3. Køn.
4. Satningsidrætsgrene (Jf. samarbejdsaftale mellem Haderslev Kommune og Team
Danmark.)
5. Akademiidrætsgrene.
Optagelse i løbet af et skoleår: Ingen optag af elever, der er bosiddende i Haderslev
Kommune og dermed har haft mulighed for at søge indenfor ansøgningsfristen.
Optag at tilflyttere til Haderslev Kommune, sker kun hvis de er på MEGET højt niveau.
Tilflyttere der ansøger om optagelse skal dokumentere tilflytningen, samt overholde de
idrætslige og de skolemæssige forudsætninger for at kunne komme ind.
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