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Resume 

Kriterier for idrætstalentklassen samt proces for udvikling af kriterier og udpegning til 
klassen forelægges til godkendelse. 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at 
1. kriterierne for optag og for at gå i idrætstalentklassen godkendes, 
2. processen for fremtidig ændring af kriterier for optag godkendes, og 
3. processen for indstilling til og optag i idrætstalentklassen godkendes. 

Beslutningskompetence 

Kultur- og Idrætsudvalget 
Skole- og Børneudvalget 

Sagsfremstilling 

Elite- og Talentrådet har den 26. oktober 2016 godkendt nye kriterier for optag i idræts-
talentklassen på Himmelev Skole (se bilag 1-3). Skole- og Børneudvalget har den 1. 
november 2016, punkt 144, ønsket sagen til behandling. 
 
Forvaltningen fremlægger i forlængelse heraf enslydende sag til Kultur- og Idrætsud-
valget og Skole- og Børneudvalget. Dels forelægges de af Elite- og Talentrådet beslut-
tede kriterier til endelig godkendelse. Dels forelægges et forslag til principper for pro-
cessen, når kriterier skal ændres, og i øvrigt for, hvordan det konkrete optag til idræts-
talentklassen sker (se bilag 4). 
 
Forelæggelsen i begge udvalg skyldes, at det er forvaltningens opfattelse, at det 
sports- og idrætspolitiske perspektiv varetages af Kultur- og Idrætsudvalget efter råd-
givning fra Elite- og Talentrådet, mens det skolepolitiske perspektiv varetages af Skole- 
og Børneudvalget. Forvaltningen gør opmærksom på, at det fremgår af styrelsesved-
tægtens § 8, at ”Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et 
andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg i 
fornødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelses-
lovens § 18 og 31 a.”. Hvis de to udvalg træffer forskellige beslutninger på indstillings-
punkterne (som er ens for de to udvalg) foreslår forvaltningen, at sagen jf. styrelses-
vedtægtens §8 går videre til endelig afgørelse i Økonomiudvalget. 
 
For så vidt angår kriterier for at blive optaget og kriterier for at gå i klassen henviser 
forvaltningen til de kriterier, som Elite- og Talentrådet har godkendt (se bilag). 
 
For så vidt angår processen, hvis der fremover ønskes ændringer af kriterier for optag i 
og forbliven i talentklassen, foreslås følgende: 
 

 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 Id-

rætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. 
 Skolelederen træffer efter indstilling fra eliteidrætskonsulenten og skolens res-

sourcelærer afgørelse om optag i idrætstalentklassen, og hvis en elev skal flytte 
klasse. 

 



Ved denne proces tilgodeses såvel Elite- og Talentrådets faglighed, Kultur- og Idræts-
udvalgets ansvar for den overordnede planlægning i forhold til eliteidrætten og Skole- 
og Børneudvalgets ansvar for udmøntning af folkeskoleloven. Skolelederens rolle præ-
ciseres ligeledes. 
 
For så vidt angår processen som benyttes hvert år i forbindelse med optagelse i talent-
klassen forelægges fremgangsmåden jf. punkt 4 i notatet til godkendelse. 

Økonomi 

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Midler til eliteidræts-
projektet og Team Danmark Aftalen indgår i driftsbudgettet. 

Skole- og Børneudvalget, 06-12-2016, pkt. 160 

Ad 1 Godkendt, dog således, at de kriterier, der fremgår af bilag 3 får en tilføjelse i 
sætningen, der er markeret med kursiv, så den fulde sætning bliver: Særligt for drenge-
fodbold gælder, at eleven skal træne og spille i en klub, der af DBU er tildelt en A eller 
B licens eller har et fodboldfagligt samarbejde med en sådan klub. 
 
Ad 2: Processen som fremgår af punkt 3 i bilag 4 godkendes  
 
Ad 3: Processen som fremgår af punkt 4 i bilag 4 godkendes 
 
Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrå-
det. 

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 170 

Der blev indledningsvis oplyst om, at sagen er begæret i byrådet fra Skole- og Børne-
udvalgets behandling af samme sag. 
 
Ad 1: Godkendt, dog således, at de kriterier, der fremgår af bilag 3 får en tilføjelse i 
sætningen, der er markeret med kursiv, så den fulde sætning bliver: "Særligt for dren-
gefodbold gælder, at eleven skal træne og spille i en klub, der af DBU er tildelt en A 
eller B licens eller har et fodboldfagligt samarbejde med en sådan klub." 
 
Ad 2: Processen som fremgår af punkt 3 i bilag 4 godkendes.  
 
Ad 3: Processen som fremgår af punkt 4 i bilag 4 godkendes. 

Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 584 

Oversendes til byrådets behandling. 

Byrådet, 21-12-2016, pkt. 326 

Ø og B stillede følgende ændringsforslag: 1) At kompetencen vedrørende indhold af og 
optag i undervisningstilbud i Roskildes folkeskoler, fortsat fastholdes i Skole og Børne-
udvalget, jfr. kommunens styrelsesvedtægt, uden nogen form for uddelegering til hver-
ken Kultur og Idrætsudvalget eller ”Elite og Talentrådet”. 2) At afvise det element i den 
foreslåede model for fodboldtalentklassen, at der kan ske bortvisning undervejs i forlø-
bet." For stemte 4 bestående af Ø og B. Imod stemte 27, bestående af A, F, C, O og V. 
Indstillingen fra Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget blev sat til af-
stemning. For stemte 27 bestående af A, F, C, O og V. Imod stemte 4 bestående af Ø 
og B. Indstillingen blev herefter godkendt. 

 

Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam. 
 
 
 


