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Hillerød Kommune har modtaget en henvendelse fra FC Nordsjælland om et muligt samarbejde om
grundskoleundervisning for fodboldtalenter på 7.-9. klassetrin.
Hillerød Kommune har igennem en årrække haft en klasse á ca. 24 elever på hvert af trinnene 7.-9. klasse
på Frederiksborg Byskole. Hillerød Kommunes koncept for talentidrætsklasser har vist sig succesfuldt og
bygger bl.a. på:








Optagelse ud fra bl.a. idrætsfaglige kriterier
Sammensætning af klasser, som vurderes socialt at kunne blive velfungerende samt særlig
opmærksomhed på at befordre et klassefællesskab i starten af 7. klasse
Morgentræning 3 morgener om ugen, dels som træning i elevernes idrætsgrene for de elever, hvor
det er muligt, og dels som basistræning på et højt niveau
Idrætsklubber, som yder et stort bidrag ift. morgentræningen, og ikke mindst kompetente trænere
Dedikerede lærere, som forstår at kombinere fokus på

fleksibilitet ift. elevernes sport herunder træningslejre, turneringer mm

tydelige regler om adfærd, herunder overholdelse af reglen om nul tolerance over for alkohol og
mobning

forventning om at eleverne bidrager til og deltager i fællesskaber i klassen og på årgangen i
øvrigt
En kommunalt ansat talentidrætskoordinator, som sikrer et tæt samarbejde imellem alle parter og
derudover har fokus på fx kost og mental træning.

Hillerød Kommune lægger stor vægt på kvaliteten af det faglige indhold i talentidrætsklasserne. For at sikre
den nødvendige forberedelse, med henblik på en succesfuld opstart, er det forvaltningens vurdering, at en
evt. udvidelse af talentidrætsklasserne tidligst kan ske fra august 2021.
FC Nordsjælland har skønnet, at behovet kunne være optagelse af 10-12 fodboldtalenter pr. årgang.
Forvaltningen vurderer, at elevoptaget maksimalt kan være på 12 elever pr. årgang fra FC Nordsjælland og
at dette vil kræve en fordobling af kapaciteten med henblik på at kunne danne blandede klasser og fortsat
kunne optage talentfulde elever fra andre idrætsgrene.
Forvaltningen anbefaler, at et eventuelt dobbeltspor af talentidrætsklasserne fortsat placeres på
Frederiksborg Byskole. Elevtalsprognosen 2020 forudser, at der er plads til en udvidelse af
talentidrætsklasserne på nær i 2 år i prognoseperioden fra 2024, og elevtalsprognosen skal dermed følges
tæt i de kommende år.
Forvaltningen har generelt, og således også i forhold til talentidrætsklasserne, fokus på kvalitet og
kontinuitet. Dette af hensyn til klassens og den enkelte elevs trivsel og mulighed for at blive så fagligt
dygtig som muligt. Som altovervejende hovedregel optages der udelukkende nye elever hen over
sommerferien for at fastholde kontinuitet i klassefællesskabet. Hvis en eller flere elever måtte stopper i en
klasse af forskellige årsager, kan der i den forbindelse være en risiko for, at klasserne ikke er fyldte.

Forvaltningen lægger afgørende vægt på, at der er en bevidst balance mellem det sportslige og det faglige
skolemæssige fokus for alle parter i og omkring idrætstalentklasserne. Ved optagelse i talentidrætsklasser
indgår såvel elevernes motivation for skolearbejdet som elevernes sportslige talent og niveau i den
individuelle vurdering. Vedlagt i bilag er et udkast til samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og FC
Nordsjælland, der indholdsmæssigt lægger op til hvordan visitationsprocessen og arbejdsfordelingen
mellem de to parter foreslås tilrettelagt. Hillerød Kommune og FCN indleder snarest muligt en dialog med
henblik på et godt samarbejde.
Økonomi ved udvidelse af talentidrætsklasserne
En udvidelse af talentidrætsklasserne på 7.-9. klassetrin til to spor medfører øgede udgifter for Hillerød
Kommune. En udvidelse af talentidrætsklasserne vil således kræve driftsudgifter til de 3 ekstra
talentidrætsklasser, øgede udgifter til koordinering af talentidrætsklasserne og normering til undervisning
på 7. klassetrin i den ekstra klasse.
Driftsudgifterne vil omhandle fastholdelsen af morgentræning 3 gange om ugen for alle elever, herunder
både idrætsspecifiktræning og basistræning, udgifter til et opstartsforløb i den ekstra 7. klasse, udgifter til
forløbet Mental Motion og udgifter til foredrag og bog om ernæring i den ekstra 7. klasse. Disse elementer
er som nævnt ovenfor centrale i konceptet for de nuværende talentidrætsklasser, og er dermed også
centrale for at kunne etablere endnu et succesfuldt talentidrætsklassespor.
Med en udvidelse af talentidrætsklasserne vil den nuværende arbejdsbyrde med koordinering af
talentidrætsklasserne også blive forøget, blandt andet grundet behovet for koordinering med FC
Nordsjælland. Den øgede koordinering vil både kræve en engangsudgift til ekstern konsulentbistand i
forbindelse med opstarten af den ekstra 7. klasse og en opnormering af den nuværende
talentidrætskoordinatorfunktion.
Endelig vil en udvidelse medføre behov for normering til undervisning på 7. klassetrin i den ekstra klasse,
som hvert år vil blive oprettet på Frederiksborg Byskole. For de talentidrætsklasseelever, der kommer fra
andre af Hillerød Kommunes folkeskoler, vil der ikke være behov for ekstra normering, da denne følger
med, fra den skole eleven skifter fra. Der er dog behov for normering til de elever, der starter i
talentidrætsklassen fra skoler uden for kommunen, blandt andet de af FC Nordsjællands fodboldtalenter,
der måtte komme fra andre kommuner. Derudover er der også behov for midler til at frikøbe nuværende
erfarne lærere i talentidrætsklasserne i nogle få timer, så de har mulighed for at være mentorer for
lærerne i de nye talentidrætsklasser.
Proces
Forvaltningen foreslår at sende sagen i høring, og at sagen endeligt behandles politisk til august 2020 med
henblik på opstart i august 2021.
Områdets budget:
Budgettet til talentidrætsklasser i 2020 er 830.000 kr. Midler til personalenormering for eleverne i
talentidrætsklasserne er ikke muligt at adskille fra den samlede personalenormering til skolen.
Indtægten fra udenbys elever i talentidrætsklasserne er svingende fra år til år, og den indgår på
Skoleafdelingens indtægtskonto for alle mellemkommunale betalinger.
Vidensgrundlag som baggrund for forslaget:
(Fx eget forslag, benchmarking el. lign)
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