#ALLE TIDERS ROSKILDE

Talentklasser
Himmelev Skole

Kender du et talent der gerne vil noget med sin sport?
Så kan talentklasserne på Himmelev Skole være noget for
dig!
Der er tre klasser (7.-9.T), og der optages en gang årligt.

Talentklasserne
Du får to morgentræninger
om ugen, som udbydes i
fodbold, håndbold og
basistræning.

Vi forventer fra dig

Et talentmiljø med andre der
brænder for deres sport

At du vil udvikle dig som
idrætsudøver gennem
træningsflid og sund
levevis med hensyn til

En dagligdag hvor der
arbejdes med at skabe
sammenhæng mellem skole,
fritid og sport.

At du træner mindst tre
gange om ugen i din

Kost
Søvn

Elever fra alle DIF godkendte
sportsgrene kan søge

så kroppen kan præstere på
højeste niveau.

Der har været elever fra:

At du bidrager til at skabe
det gode miljø til træning
og i klassen

Håndbold
Fodbold
Badminton
Dans
Kunstrulleskøjteløb
Tennis
Cykling
Svømning
Roning
Skydning
Bordtennis
Taekwondo
TeamGym
Basketball
Golf
Vandski
BMX
Gokart
Motorsport
Ridning
Ishockey

At du og dine forældre, er
bevidste om det valg der
skal tages med et
klasseskift, i forhold til krav,
forventninger der er til dig

At du sammen med skolen
arbejder for at strukturer
din hverdag

HVEM KAN SØGE?
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Info om talentklassen
Talentklasserne er en del af
samarbejdsaftalen med
Team Danmark og har
eksisteret siden 2010.

Klassen er ikke lektiefri, et
vigtigt indsatsområde er at
arbejde med at få struktur
på hverdagen.

Tilbuddet findes i 24
kommuner i Danmark.

Tilbuddet er gratis for den
enkelte familie.

Talentklasserne har samme
skoletilbud som andre
klasser, det vil sige samme
antal lektioner i de enkelte
fag.

Der er en årlig screening af
eleverne, som hjemmet
modtager.

Klassen er en del af
Himmelev Skole. Himmelev
Skole har 3-4 spor på hver
årgang fra 0.-9.klasse.
Klasserne har en
koordinator tilknyttet, som
er en af lærerne på skolen.

Der kan kun søges om
optagelse en gang om året
og der er ikke ventelister.
Der er årligt kursus om
ernæring som afholdes af
Team Danmarks diætister

3

#ALLE TIDERS ROSKILDE

Kontakt info
• Steen Houman
• Eliteidrætssekretariatet
• steenhou@roskilde.dk
• Telefon 3084 1235

Mere info
www.roskilde.dk/elitekommune
www.facebook.com/TeamDanmarkProjekt

Infomøde
Tirsdag den 22. november kl.1700-1830
I festsalen på Himmelev Skole.

