Udkast –
Samarbejdsaftale om grundskoleundervisning for fodboldtalenter på 7. - 9. klassetrin

Mellem

og

FC Nordsjælland

Hillerød Kommune / Hillerød Elite Idræt

1.

Formål
1.1. Denne aftales formål er at sikre en kvalificeret grundskoleuddannelse på 7. – 9. klassetrin til deltagere i
FC Nordsjællands fodboldtalentprogram.
1.2. Grundskoleuddannelsen skal understøtte en talentudvikling med fokus på både sportslige og faglige
målsætninger.
1.3. Aftalen vedrører i første omgang grundskoleforløb for 7. klassetrin med opstart til august 2021.

2.

Målsætninger
Parterne er enige om følgende målsætninger:
2.1. At udvikle fodboldtalenter til højeste nationale / internationale senior niveau.
2.2. At sikre, at idrætsudøverne på samme tid modtager fagligt kvalificeret og differentieret undervisning og
gennemfører folkeskolernes afgangsprøve.
2.3. Idrætsudøverne skal gives rammer, der kan bidrage til at gøre dem til hele idrætsmennesker.

3.

Rammen ift. visitation af elever til talentidrætsklasser
3.1. Talentidrætsklasserne har, som altovervejende hovedregel, kun årlige optage og der vil derfor ikke være
mulighed for løbende indtag uanset om elever stopper i klassen af forskellige årsager.
3.2. FC Nordsjælland kan årligt indstille maksimalt 12 elever til grundskoleundervisning i Hillerød Kommune
til optag ved skoleårets start.
3.3. Hillerød Kommune og FC Nordsjælland indgår på den baggrund i en fælles visitationsproces med henblik
på endelig optagelse af den enkelte elev.
3.4. I visitationsprocessen indgår en eller flere optagelsessamtaler med eleven og dennes forældre.
Formålet er
3.4.1. at afklare og vurdere elevens og forældrenes grad af motivation for at deltage i grundskoleforløbet i
en talentidrætsklasse i Hillerød Kommune samt
3.4.2. at afdække indstilling og forholdemåde til fx fokus og balance mellem sportslige og faglige
målsætninger og til dannelse af hele idrætsbørn og senere idrætsvoksne.
3.5. Hillerød Kommune har den afgørende visitationskompetence.

4.

Forpligtelser for FC Nordsjælland
FC Nordsjælland forpligter sig i aftaleperioden til følgende:
4.1. At stille en talentidrætskoordinator til rådighed, med henblik på at sikre samarbejde og kommunikation
med Hillerød Kommunes talentidrætskoordinator.
4.2. At stille minimum én fodboldtræner til rådighed, som er ansvarlig for to ugentlige morgentræninger.
Træneren skal besidde et højt fagligt niveau samt udprægede pædagogiske kompetencer.
4.3. At stille udstyr til rådighed i forbindelse med den idrætsspecifikke træning.
4.4. Sikre at anden træner kan vikarierer ved sygdom eller øvrig fravær.

5.

Forpligtelser for FC Nordsjællands talentidrætskoordinator
FC Nordsjællands talentidrætskoordinator skal:
5.1. Fungere som en tæt og kontinuerlig sparrings- og samarbejdspartner for Hillerød Kommunes
talentidrætskoordinator i relation til elever tilknyttet FC Nordsjælland.
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5.2. Arbejde aktivt for og løbende understøtte et kvalificeret fokus på grundskoleundervisningen samt på
balancen mellem den faglige undervisning og den sportslige træning.
5.3. Sammen med Hillerød Kommunes talentidrætskoordinator at planlægge og deltage i
visitationsprocesser for indstillede elever, herunder gennemføre visitationssamtaler med elever og
forældre.
5.4. Have det primære ansvar for, og sikre en god og løbende dialog med eleven, forældrene og underviserne
- i et tæt samarbejde med Hillerød Kommunes talentidrætskoordinator.
5.5. Deltage i relevante arrangementer i talentidrætsklassen, eksempelvis forældremøder, elevsamtaler,
åbent hus og trænermøder.
5.6. Have det primære ansvar for at eleven lever op til de gældende retningslinjer for deltagelse i
undervisningen i talentidrætsklasserne, på lige vilkår som de øvrige elever i klassen.
5.7. Sammen med Hillerød Kommunes talentidrætskoordinator løbende at drøfte og aftale handleplaner og,
hvis nødvendigt, konsekvenser, hvis en elev ikke præsterer som forventeligt, i relation til faglige
læringsmål, i forhold til at indgå i skolens fællesskaber på en relationskompetent måde og / eller i øvrigt i
forhold til at indordne sig de regler og normer, der gælder for klassen.
5.8. Indkalde til og deltage i møder med eleven, forældre og øvrige relevante samarbejdsparter vedrørende
elevens deltagelse i undervisningen, herunder handleplaner og mulige konsekvenser.
5.9. Være ansvarlig for at gennemføre ét årligt evalueringsmøde med den enkelte elev og dennes forældre,
med henblik på at evaluere på såvel de sportslige såvel som de faglige målsætninger.
5.10. Fungere som sparringspartner for Hillerød Kommunes talentidrætskoordinator med henblik på fortsat
udvikling af idrætsklasserne generelt og specifikt ift. elever fra FC Nordsjælland.
6.

Forpligtelser for FC Nordsjællands morgentræner
6.1. FC Nordsjællands morgentræner er ansvarlig for at tilbyde to ugentlige morgentræninger i skoleårets 40
undervisningsuger.
6.2. Træningen skal tilrettelægges i overensstemmelse med Team Danmarks ”Aldersrelaterede
træningskoncept”. FC Nordsjællands henvises til deres specialforbund for nærmere oplysninger om og
retningslinjer for Team Danmarks koncept for idrætsskoler.
6.3. Træningerne skal finde sted på to faste ugentlige morgener og skal være afviklet så eleverne er klar til
undervisningens start på Frederiksborg Byskole. De specifikke dage og tidspunkter fastlægges af skolen.

7.

Forpligtelser for Hillerød Kommune / Hillerød Elite Idræt
Hillerød Kommune forpligter sig i aftaleperioden til følgende:
7.1. At tilbyde en kvalificeret grundskoleuddannelse på 7. – 9. klasses årgange til deltagere i FC Nordsjællands
fodboldtalentprogram
7.2. At stille den kommunale talentidrætskoordinator til rådighed for samarbejde med FC Nordsjællands
talentidrætskoordinator. Den kommunale talentidrætskoordinator koordinerer på det kommunale plan
arbejdet i forhold til idrætsudøveren, dennes forældre, Team Danmark, medierne, sundhedsvæsnet,
specialforbund og ikke mindst i forhold til skolen.

8.

Ikrafttræden og ophør
8.1. Aftalen træder i kraft pr. XX. XX 20XX, og løber foreløbigt indtil XX (1 skoleår).
8.2. Aftalen evalueres XX og evalueringen vil danne grundlag for muligheden for en eventuel forlængelse af
samarbejdsaftalen til skoleåret 20xx – 20xx. Hillerød Kommune tager initiativ til evalueringen.
8.3. Ønsker parterne at videreføre aftalen, skal en ny aftale være indgået senest XX.

Hillerød Elite Idræt / Hillerød Kommune

FC Nordsjælland
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