Dyrk dit talent
- mens
du passer
skolen

TALENTORDNINGEN

på ungdomsuddannelserne i Skive
skive.dk/elite

ung og talentfuld

skive.dk/ELITE
fb.com/skiveelite

De unge er Skive Kommunes fremtid.
Derfor er det vigtigt, at vi giver de unge
et sundt og aktivt ungdomsliv med gode
fremtidsudsigter. Den nye talentordning,
og dermed at Skive Kommune er Team
Danmark kommune, giver de talentfulde
unge en enestående mulighed for at dyrke deres idrætstalent og samtidig tage
en ungdomsuddannelse i Skive.
Når vi med talentordningen giver de
unge muligheden for at udvikle sig både
som mennesker og idrætstalenter, spreder vi ringe i vandet med en rækkevidde,

der er længere end øjet rækker. Vi håber,
at vi med talentordningen og idrætsklasserne kan motivere vores lokale unge til
at ville endnu mere med deres idræt.

FORORD

Skive er et godt sted at være

Som ungdomstalenter og senioratleter
bliver de nemlig gode ambassadører, der
sætter Skive Kommune på danmarkskortet som en attraktiv idrætskommune.

Peder Christian Kirkegaard
Borgmester i Skive Kommune

Et mangfoldigt fællesskab for

morgendagens idrætstalenter
Talentordningen på ungdomsuddannelserne er samlingspunkt for idrætstalenterne i Skive Kommune. Her klæder vi
morgendagens stjerner på til fremtiden.
Som elev på Talentordningen bliver du en
del af et større fællesskab, hvor ambitionerne peger i samme retning – mod toppen af sporten. Talentordningen vil bestå
af talentfulde unge fra mange forskellige
idrætsgrene og studieretninger. Det giver
et mangfoldigt og rummeligt fællesskab,
der klæder dig godt på til at nå langt inden for din idræt som et helt menneske.

Skive Eliteidræt

Som elev på talentordningen får du ikke
kun styrket dit talent. Du vil også blive
klædt på til livet som talent. Ungdoms-
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uddannelserne vil hjælpe dig med at skabe en god balance mellem idræt, skole
og fritid. Det betyder at vi, i samarbejde
med foreninger, idrætsforbund og Team
Danmark, støtter dig og dine forældre
både i sejre og nederlag.
I er altid velkommen til at kontakte mig
eller ungdomsuddannelserne til en snak.

Mike Daniel Isaksen
Elitekoordinator
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TILBUDDET

Talentordning på
ungdomsuddannelserne i Skive Kommune
i samarbejde med TEAM DANMARK
Uddannelsesforløb/talentordning til elever tilknyttet Skive College og Skive Gymnasium.
STX, HF, HHX og HTX samtlige studieretninger har mulighed for nedstående tilbud.
Talentordningen er både for elever på de almene studieretninger og Team Danmark godkendte
4 års uddannelsesforløb.
Erhvervsuddannelser & EUX aftales individuelt med studievejleder på uddannelsesinstitutionen
samt Skive Eliteidræt.

Talentordning på
Skive College og Skive Gymnasium:
• Mulighed for supplerende undervisning/vejledning, som erstatning for undervisningsfravær eller som supplement til en presset hverdag.
Elever har lov til at deltage i følgende to morgentræninger pr. uge (i normale skemaperioder):

Eksempel på ugeprogram:

• Timerne/vejledning tildeles og placeres efter individuel vurdering.
• Støtte og vejledning fra idrætskoordinator eller studievejleder på uddannelsesinstitutionen.
• Oplæg i kost, restitution, sundhed, mentaltræning og life skills som idrætsudøver.

Morgentræning 1 fra kl. 7.00-8.00 - Fælles eller individuel fysisk grundtræning.

• Gratis adgang til træningsfaciliteter på Skive Gymnasium.

Morgentræning 2 fra kl. 8.00-9.30 – Idrætsspecifik morgentræning (alt efter idrætsgren)
eller individuel fysisk træning med supervision og mulighed for behandling v. fysioterapeut.

• Mulighed for hurtig behandling og vejledning ved skader gennem fysioterapeut m.m.

Morgentræningens placering kan variere fra uge til uge.
Formålet med morgentræningen er at udvikle den enkelte idrætsudøver. Derfor tilrettelægges basis-/styrketræningen i samarbejde med idrætsforeningerne, idrætsforbundene og
Team Danmark.
Den idrætsspecifikke morgentræning vil fokusere på teknisk, taktisk og fysisk udvikling af
den enkelte elev.
Træningen varetages her af en træner fra den lokale forening.
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• Mulighed for tilkøb af individuelle programmer i mentaltræning og kostvejledning
• Mulighed for fysiologiske tests samt opfølgning.

Pris pr. elev 1200 kr. pr. år
Pengene går til at aflønne fysiske trænere og fysioterapeuter.
Der vil i visse tilfælde kunne opkræves yderligere beløb ifm. idrætsspecifik træning
i klubberne.
Tøjpakke kan tilkøbes separat.
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... OG OPTAG

ANSØGNING...
Du skal søge ind på din ungdomsuddannelse til normal frist d. 1. marts 2021 på
www.optagelse.dk
Herefter sendes en motiveret ansøgning
inklusive trænerudtalelse til elite@skivekommune.dk
Du kan finde ansøgningsskema, trænerudtalelsesskema samt yderligere information på www.skive.dk/elite
Ansøgningerne til første runde skal være
Skive Eliteidræt i hænde senest d. 1.
september 2021.

Ansøgningerne vurderes af et visitationsudvalg bestående af elitekoordinator og
idrætskoordinatorer fra ungdomsuddannelserne. Hvis du kommer i betragtning,
vil du blive indkaldt til en personlig samtale.
Optag på talentordningen er betinget af,
at ansøger optages på den valgte/ansøgte ungdomsuddannelse.

Yderligere information:
Skive Eliteidræt opfordrer eleverne til
Elevernes sportslige godkendelse hos
•
•
at søge om sportslig godkendelse hos
Skive Eliteidræt gælder 1 år ad gangen
og vil kunne forlænges efter sportslig
samtale og godkendelse.

Efter behov afholdes koordinationsmø•
der mellem uddannelsesinstitution, Skive
Eliteidræt og elev. På mødet koordineres
trænings- og aktivitetsplan, sammenfald
mellem sport og uddannelse, forventet
fravær samt bevilling af/behov for supplerende undervisning.

Team Danmark, såfremt man overholder
de sportslige krav. Ordningen kan give
eleven yderligere fleksibilitet og muligheder i uddannelsesforløbet (herunder
f.eks. 4-årig uddannelsesordning). Det er
specialforbundene som godkender elevens ansøgning.
Mere info om Team Danmark ordnin•
gen på www.teamdanmark.dk/uddannelse eller kontakt Skive Eliteidræt.

Elev, uddannelsesinstitution og Skive
•
Eliteidræt indgår en samarbejdsaftale

vedr. uddannelsesforløb, som underskrives af udøver eller forældre.
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SKIVE.DK/ELITE
Følg også med på FACEBOOK.COM/SKIVEELITE

