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Program

 Velkomst og præsentation af aftenens program

 Mette Witt Rantzau, udskolingsleder & Tanja Berg talentidrætskoordinator

 Byskolen

 Mette Witt Rantzau, udskolingsleder

 Talentidrætsklassen

 Tanja Berg, talentidrætskoordinator

 Klasse Lærerne

 Janus Olsson, Laura Buchhave, Magnus Jakobsen

 Trænerne

 Mats Mejdevi

 Mikkel Thorsen

 Oplæg

 Mathilde/Leonora 7. D/E - Filippa 8. D - Victor 9.i

 Uddannelse og sport 

 Lise Warren, idrætskonsulent

 Afslutning

 Tanja Berg



Frederiksborg Byskole

 Mette Witt Rantzau, udskolingsleder

 Skolen: 

 ca 820 elever, 

 34 klasser 5 spor i udskolingen

 fuld fagrække og ugeskema

 Rettighedsskolecertificeret i år.

 Vigtige værdier, Rettighedsuge og klimadag

 Politiker

 BYOD, nul alkohol og tobak, Mobilen bliver i tasken

 Præst: Tilbydes i 8. klasse i Præstevang efter skoletid



Visioner & mål - talentidrætsklasserne

 Give talentfulde idrætsudøvere chancen for at skabe 

sammenhæng mellem skolegang, fritid og træning.

 Skabe de optimale rammer for 

talentudvikling i Hillerød Kommune

 Give klubberne mulighed for at 

lave en god talenttrænings-struktur



Idrætslinjer

Prioriterede idrætsgrene:

 Bordtennis 

 Orienteringsløb

 Håndbold

 Golf

 Badminton

 Basislinjen

Øvrige Samarbejdsklubber

 Svømning

 Fodbold

 FCN



Elev i talentidrætsklassen (lærens syn)

 Skolegang i klasse med ”ligesindede”

 Elev i en klasse hvor ens klassekammerater deler samme ambition og  

mål som dig –

 Som elev og atlet er det vigtigt at forstå meningen og fordelene ved  

af være i fælleskaber – VEDHOLDENHED!

 Vi forsøger at lave udflugter og sociale ting med eleverne i skoletiden

 Hensyntagen til sporten ved lektier og opgaver

 Eksempel: En elev skal til en stor turnering og er væk fra skole. Her er 

det vigtigt med planlæsning, kommunikation mellem lærer og elev 

om struktur og planlægning. Dvs. eleven har selv ansvar for at følge 

op og få lavet både afleveringer, lektier og forberedt sig til 

turneringen.



Elev i talentidrætsklassen (lærens syn)

 Struktur og overblik – Gode vaner

 Prioriteringer – planlægning og kommunikation

 Man sørger for, at aftaler primært laves uden for skoletiden. Man 

sørger for at komme hurtigt videre fra morgentræning, så 

undervisningen prioriteres

 Mange travle dage – tænk over, hvad man bruger tiden til og 

hvornår man har tid. 

 Kunne man fx læse, når man alligevel har transporttid, være 

arbejdsom i undervisningen, så man kan skære ned på 

hjemmearbejde, 

 Finde gode tidspunkter, hvor man har tid til at arbejde



Struktur for talentidrætsklasserne
(Eksempel)

7.D Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:00-08:45 MOR VALG-FAG MOR MOR GEO

08:50-09:35 MOR VALG-FAG MOR MOR GEO

09:55-10:40 MAT BIO DAN FRA/TYS HIS

10:45-11:30 MAT BIO DAN FRA/TYS HIS

12:30-13:15 DAN DAN ENG FRA/TYS FRA/TYS

13:15-14:00 DAN DAN ENG FYSIK/KEMI MAT

14:00-14:45 ENG MAT FYSIK/KEMI DANSK

14:45-15:30 KRI MAT



Hvem kan søge?

Sportsligt/Fagligt

 Elever der dyrker eliteidræt

 Elever der skal i 7. klasse til det kommende skoleår.

Bopæl

 Alle elever både inde og uden for 

kommunegrænsen  kan søge

Klub/Træning

 Alle Elever med klub tilhørsforhold inde eller uden for 

kommunegrænsen kan søge

Hvor mange bliver optaget

 Eleverne fordeles i 2 klasser – antallet af optagelser kan 

varierer.



Fordeling på idrætsgrene
Idrætsgrene 7D/7E 8E/8D 9.I I alt

Ridning 1 2

Håndbold 9 9 7 25

Fodbold 10 8 3 21

O-løb 2 5 3 10

triatlon 2 2

FCN 11 10 21

Badminton 4 2 3 9

Svømning 2 2 4

Æstetisk gymnastik 1 1

Tennis 1 1 2

Bordtennis 1 1 2

Cykling

Team gym. 1 2 3

Dans 1 1 2

Karate 1 1

i alt 44 37 22 104



Fordeling på køn

7D/7E 8D/8E 9I i alt

Piger 16 12 13 41

Drenge 28 26 9 63

i alt 44 38 22 104



Mats Mejdevi

 Ansvarlig for den fysiske morgentræning

 Landslagschef i svensk gymnastik

 Har arbejdet med adskillelige top atleter 

gennem de seneste 30 år.

 Viktor Axelsen, Frederik Løchte

 Damelandsholdet håndbold

 Dansk ishockey landshold

 3 Regler

 Alt hvad vi kan gøre forlæns kan vi gøre baglæns

 Du er din egen doktor

 Husk at SMILE!



Mats Mejdevi

 Træningens Indhold

 Træningen tager udgangspunkt i egen 

krop-og kropsforståelse

 Kropsstamme, speed, styrke, smidighed, 

koordination og balance

 Træningen indeholder også stor grad af 

skadesforebyggende elementer



Mikkel Thorsen

 Morgentræner på
håndboldlinjen siden 2017, 
siden 2021 med på fysisk
træning om torsdagen

 Uddannet fysioterapeut i
2016, med eksamen i
Idrætsfysioterapi i 2020

 Ansat i Nordsjælland
Håndbold og
Sportsfysioterapien i
Hørsholm, vikarierende
fysioterapeut på U-
Landsholdene hos DBU



Den idrætsspecifikke morgentræning

 Fokus på den enkeltes kompetencer indenfor den specifikke sport

 Arbejde med detaljer og udforske nye tekniske kompetencer

 Træningen foregår på tværs af årgange og køn

 Træningenes intensitet er planlagt så, de er et supplement til
klubtræningen



Optagelsesprocedure

1. Fase

 Ansøgninger sendes til Hillerød Kommune

 Alle ansøgerne modtager indkaldelse

til to fysiske screeninger.

 Ansøgninger gennemgås 

2. Fase

 Alle ansøgerne modtager skriftligt ‘afslag’ eller ‘indkaldelse til samtale’

3. Fase

 Ved samtalen deltager talentidrætskoordinatoren, skolelærerne, 

ansøgerne og dennes forældre 

4. Fase

 Ansøgerne modtager skriftligt svar om optagelse eller afslag



Vigtige datoer

Dato Begivenhed

5. januar Ansøgning skal være modtaget på Hillerød 

Rådhus

6. januar Invitation til screeninger mailes ud (senest)

10.-17. januar Fysiske screeninger for alle

25. Januar

1. februar

Håndbold screening kl.9.30-11.00

Fodbold screening (hvis der er mere end 8 

ansøgere). Gælder ikke FCN spillere

Uge 4-9 Samtaler/information om afslag

Uge 9 Information om optagelse/afslag



Parametre for optagelse  
(optagelse vil ske på baggrund af en samlet vurdering)

1. Sportslige profil

 Idrætsgren

 Udtalelse fra klub/træner

2. Skolemæssig profil

 Skoleudtalelse

3. Vurdering fra screeninger

4. Øvrige oplysninger fra ansøgningen

5. Klassesammensætningen

 Køn

6. Samtalen

 Modenhed

 Vilje



Screeninger

Fysisk screening:

Alle ansøgere blive indkaldt til to fysiske screeninger.  

Datoer: 

 Tirsdag d. 10 Januar kl.6.30-7.30

 Tirsdag d. 17 Januar kl.6.30-7.30

Sted:

 Læringscentret i FrederiksborgCentret.

Håndboldscreening: 

 Onsdag den 25 Januar kl.9.30-11.00 

Fodboldscreening – hvis der er ansøgere nok!

 Onsdag den 1 Februar kl. 9.30-11.00



Oplæg: Mathilde/Leonora 7. E/D

Elev 7. klasse

 Hvorfor søgte du ind?

 Hvordan er sammenholdet i klassen?

 Hvad får du ud af din morgentræning?

 Hvordan bidrager man med at være en god kammerat?

 Hvad kræver det når man starter op i 7.klasse (gode råd 

nye elever skal forberede sig på)



Oplæg: Filippa 8. D

Elev 8. klasse

 Hvad kræver det af dig for at gå i en I-klasse?

 Hvordan er sammenholdet i klassen?

 Hvornår laver du lektier? 

 Både afleveringer + ’dag til dag’ lektier

 Hvad får du ud af din morgentræning?

 Hvordan bidrager man med at være en god kammerat?



Oplæg: Victor 9.i

 Hvad kræver det af dig selv at gå i i-klasse?

 Struktur - Ansvar - Åbenhed

 Lærer og trænere

 Lærerne og trænere bidrager med kæmpe engagement i hverdagen, og har 
stor forståelse for din sport og hverdag.

 Forskel fra almindelig klasse?

 Meget større forståelse fra lærer og klassekammerater for din sport, men det 
kommer også til at være hårdt i starten, fordi kroppen lige skal vænne sig til at 
træne så meget

 Hvor har du udviklet dig mest?

 Fodbold - Ansvar - Strukturering 

 Hvorfor skal man vælge idrætslinjen?

 Mere træning 

 Kombinere sport og skole

 3 sjove år



Oplæg: Victor 9.i



Som elev i Talentidrætsklassen får du..

 Tilbud om 3 morgen-træninger om ugen

 Sportslig evaluering

 Forløb med ”Mental motion” over 3 år

 Ernæringskursus 

 Gratis skadetjek

 Med mulighed for tilkøb af behandlinger

 Med mulighed for køb af behandling

 Hjælp til struktur

 Tøjpakke – til skarp pris

 T-shirt – Shorts – Træningsdragt - Taske







Læs mere på

www.hillerod.dk/borger/familie-og-

boern/skoler/talentidraetsklasser

Spørgsmål rettes til:

Tanja Berg

72 32 54 14

tabe@hillerod.dk


