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Program

1
2
3

Velkomst og grundlæggende om idrætsklassen
- Peter Janner og afdelingsleder Mikkel Høgh

Morgentræning og ernæring 
- Henrik van Komen Poulsen

Elever fra 8.i

Spørgsmål og tak for i aften4



Udskolingen på Kildegårdskolen
1. Beskrivelse af udskolingen
2. Vores mål er at styrke kombinationen skole og sport
3. Samarbejde med idrætsklubber i Herlev kommune
4. Nye idrætsklasseelever skal være aktive i fællesskabet på skolen
5. Tilbuddet giver gode muligheder for at udleve sine drømme
6. Godt karaktersnit



Give klubberne 
mulighed for at lave 

en god talent 
træningskultur

Vision og mål med idrætsklassen...

Skabe de optimale 
rammer for 

talentudvikling i 
Herlev kommune

Give talentfulde 
idrætsudøvere 

chancen for at skabe 
sammenhæng 

mellem skolegang, 
fritid og træning

SPORT FRITID SKOLE



”Herlev Kommune har en klar ambition 
om at sikre børn i alle aldre de bedste muligheder 

for at udfolde deres potentiale”.



Idrætsklassen 
er en almindelig 

folkeskole

Forudsætninger for skoledelen
Det er vigtigt at understrege...

Du har brug for 
en struktureret 
hverdag, så du 

får tid til lektier 
og sport

Idrætsklassen 
har et set-up, 
hvor eleverne 

skal vise viljen til 
at arbejde hårdt 

og engageret

1 2 3



Fordele og udfordringer

1. Skolegang i klasse med 
ligestillede og ligesindede

2. Lærerne tager hensyn til 
sporten ved lektier og opgaver

3. Mulighed for at træne 2 
morgener om ugen

4. Fysisk udvikling og læring i at 
træne på den måde i den 
mængde, som det kræver at 
dyrke sport på topplan

1. Lange dage, som er blevet 
lange for alle

2. Lektier fra dag til dag - 
kræver struktur og 
effektivitet når der er tid

3. Tilvænning til en strækt 
forøget træningsmængde

4. Logistik i forhold til at nå 
klubtræninger på dage, hvor 
man har sent fri

FORDELE UDFORDRINGER



Kønsfordeling, på de to årgange vi har

14 piger og 11 drenge 8 piger og 17 drenge



Fordelt på idrætsgrene...



Ugentlig struktur for idrætsklassen



Koordinator - Peter Janner

✗ Koordinatorens væsentligste funktion er at skabe 
sammenhæng for talentudøverne

✗ Kontakten mellem skole, hjem og klub
✗ Samtale med eleverne



Optagelsesprocedure

1. Ansøgning sendes digitalt via ansøgningsskemaet på herlev.dk/hit
2. Ansøgninger gennemgås af koordinator og leder
3. Der sendes skriftlig besked til alle ansøgerne med enten

invitation til en fysisk test/screening eller afslag
4. Der sendes skriftligt besked til ansøgeren, enten med afslag eller 

indkaldelse til en samtale
5. Ved samtalen deltager afdelingsleder, koordinator, en lærer, 

ansøgeren og dennes forældre
6. Elever modtager efterfølgende skriftligt svar om optagelse eller 

afslag

https://herlev.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/idraet/idraetstalentklasse


Parametre for optagelse
En samlet vurdering - et helt menneske

Det er ikke en forudsætning, at man bor eller dyrker sin 
idræt i Herlev kommune.

5. Klassesammensætningen
a. køn

6. Samtalen
a. modenhed
b. vilje og gejst

1. Sportslige profil
a. idrætsgren
b. udtalelse fra klub/træner

2. Skolemæssig profil
a. skoleudtalelse

3. Vurdering fra den fysiske test
4. Øvrige oplysninger fra ansøgningen



Screening - fysisk test 

TØJ
Du skal være 
aktiv, så det er 
vigtigt at du 
møder omklædt 
og har 
indendørssko på.

FYSIOTERAPEUT
Som det første vil 
du komme til at tale 
med vores 
fysioterapeut.

INVITAION
Invitationen til 
testen sendes til 
ansøgeren. Den 
starter kl. 7.55 og 
forventes afsluttet 
kl. 10.

TESTEN
Henrik vil stå for 
den praktiske del 
af screeningen.
Det er en standard 
test, som andre 
Team Danmark 
skoler bruger



Vigtige datoer
Dato Begivenhed
24. januar Ansøgningsfrist
27. januar Invitation til fysisk test
30. januar Fysisk test 1 v. Henrik og fysioterapeut kl. 7.55-10.00

Fodbold test kl. 10.00-11.00
4. februar Fysisk test 2 v. Henrik og fysioterapeut kl. 7.55-10.00
Uge 8 Information om samtaler eller afslag
Uge 9/10 Samtaler på skolen
Uge 11 Information om optagelse eller afslag



Morgentræning
Henrik



Morgentræning
Henrik





KRAMSS
Kost - Rygning - Alkohol - Motion - Stress - Søvn









Kost
“For at dine muskler kan arbejde optimalt, skal de have den energi, de har brug 
for. Derfor er det vigtigt, at du spiser balanceret og sørger for, at kroppen får den 
rette mængde energi og næringsstoffer i form af kulhydrat, protein, fedt, væske 
samt vitaminer og mineraler. Hvis du træner hårdt og intensivt, har du behov for 
store mængder mad.” - Team Danmark 



For at få dækket dit behov for næringsstoffer, skal du spise varieret.
At spise varieret betyder, at du vælger mad fra alle fødevaregrupper og
forskellige fødevarer indenfor hver gruppe.



Elite-model - ved hård træning i mere end 1,5 time Y-model - ved dage med træning mindre end 1,5 time

Du skal drikke mindst 1½ liter væske om dagen, og helst slukke din tørst i vand. Når 
du træner, skal du drikke lige så meget væske, som du mister. 
Du opnår den bedste præstation, hvis du er i væskebalance inden træningen.



https://www.teamdanmark.dk/traen-som-en-atlet/sportsernaering/en
ergiberegner/

https://www.teamdanmark.dk/traen-som-en-atlet/sportsernaering/energiberegner/
https://www.teamdanmark.dk/traen-som-en-atlet/sportsernaering/energiberegner/


Vitaminer og mineraler er uundværlige for mange af kroppens processer. 
Dit behov for vitaminer og mineraler bliver som udgangspunkt dækket, hvis du 
spiser en varieret og næringsrig kost. Kalk, jern, D-vitamin og B-vitaminer er 
særlig vigtige for dig.

- Kalk er en vigtig byggesten for knoglerne, og du får det fx via 
mælkeprodukter.

- Jern indgår i de røde blodlegemer, der transporterer ilt rundt i kroppen. 
Mangler du jern, falder din præstationsevne.
Du får jern via kød, kornprodukter, grønne grøntsager og tørret frugt.

- D-vitamin er vigtigt for, at du kan optage og omsætte kalk, så knoglerne 
styrkes. Du får D-vitamin gennem solens stråler og fra fede fisk.

- B-vitaminer er vigtigt, når din krop skal omsætte kulhydrater og proteiner.
Du får B-vitaminer via brød, ris, pasta, grøntsager og kød.









Spis et hovedmåltid 3-4 timer før træning. 
Drik ½ liter væske og spis et fedtfattigt 
mellemmåltid med kulhydrat og protein 1-2 
timer før du skal træne.







Tre elever fra 8.i
Louise, Sofie og Christian



Yderligere
information

herlev.dk/hit

https://herlev.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/idraet/idraetstalentklasse


Spørgsmål
Hvis I har yderligere spørgsmål, kan I skrive til Peter på:

poj@kgs.dk

mailto:poj@kgs.dk


Tak for i 
aften

Kom godt hjem og god 
håndboldkamp


