Talent-idrætsklasser
på
”Stjernevejskolen”

HAR DU EN DRØM OM AT KOMBINERE DIN SPORT
MED DIN SKOLEGANG, SÅ KAN DU MED FORDEL
SØGE OM OPTAGELSE I TALENTIDRÆTSKLASSEN
PÅ STJERNEVEJSKOLEN I HEDENSTED
Hedensted Kommune giver dig mulighed for at gå i en
talentidrætsklasse. Det er Stjernevejskolen i Hedensted, som lægger
lokaler til disse klasser.
Her kan du udover at blive dygtigere på det faglige, personlige og
sociale plan få mulighed for at træne i din idræt - eller lave
basistræning, hvis din idræt ikke findes i Hedensted Kommune - med
flere træningspas, end du har i dag.
Målet er at udvikle gode trænings- og talentmiljøer og styrke de
idrætsforeninger, som vi samarbejder med. Visionen er på sigt at
give dig lyst og engagement til at prøve dit talent af også efter
folkeskolen og være med til at løfte dit talent til nationalt niveau – vel
vidende, at det er de få, som når dette niveau. Men det er tilladt at
sætte høje mål.
Det skal gøres i det tempo, som tilpasses dig i din klub, hvor du
stadig kan træne og udvikle dig i trygge rammer.
Samarbejdsklubberne hjælper med at finde dygtige trænere og har
sammen med koordinator på Stjernevejskolen ansvaret for
koordinering mellem morgentræning, klubtræning og skolegang.
I dag har vi mange talenter i klubberne i Hedensted Kommune. Disse
talenter kan inspirere hinanden, da der er 3 talentidrætsklasser på
Stjernevejskolen på tværs af årgangene.
Fra 7. klasse til afslutningen af udskolingen har du mulighed for at
dyrke minimum 4 timers idrætsspecifik talenttræning og 2 timers
obligatorisk idræt om ugen i skoletiden sammen med andre
målbevidste elever. Herudover kommer træningen i klubberne efter
skoletid.
I skoleåret 2018-19 håber vi at kunne starte en ny 7. klasse, så vi stadig vil
have 3 talentidrætsklasser, som træner sammen.

Stjernevejskolen
Talentklasserne deler værdier med hovedskolen, men vi lægger især
vægt på punkter som respekt, åbenhed, selvstændighed og
dedikation.
Idrætten anses for at have værdi i sig selv, og vi forventer, at
eleverne anerkender styrken i forskelligheden mellem mennesker.
Ligesom vi anerkender eleverne som hele mennesker med talent for
idræt.
Eleverne i talentidrætsklasserne tilbydes en god og faglig stærk
skolegang, hvor de kan få hjælp til at få en hverdag med mange
træningstimer og faglige krav i en udskolingsklasse til at hænge
sammen. Som på andre skoler er der timer med lektiecafé, hvor
eleverne kan få deres lektier overstået eller har mulighed for mere
faglig fordybelse.
I den daglige undervisning vil der fra lærernes side være øget fokus
på bevægelse i undervisningen, ligesom der vil blive taget hensyn til
elevernes øgede træningsmængde, planlægning af lejrture,
afgangsprøver mv.
Der bliver udpeget lærere fra skolen, som brænder for at lægge et
engagement i de kommende talentidrætsklasser.
Skolen ligger lige ved siden af Hedensted Centeret på Gesagervej og
kan derfor byde på fine rammer til de 2 ekstra morgentræninger.
Hedensted Centeret har blandt andet 3 haller, 1 svømmehal og
fitness-center.
Desuden har vi en en kunstgræsbane i nærheden.
Stjernevejskolen samarbejder med foreninger, der repræsenterer
fodbold, håndbold, BMX, cykling, svømning, gymnastik, ridning og
golf.
Det er muligt for alle elever, både i Hedensted Kommune og
nabokommunerne, der næste år skal starte i 7. klasse, at søge om
optagelse som elev i kommende 7. talentidrætsklasse på
Stjernevejskolen. Eneste krav er, at du er et talent og bliver indstillet
af din klub samt udviser engagement i dit skolearbejde.

HVEM KAN SØGE?
• Du har et talent indenfor en idrætsgren og sætter personlige og
ambitiøse mål!
• Du har evnerne og viljen til at yde en ekstra indsats – lysten er ikke nok
• Du har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres
• Du vil gerne kombinere din idræt og skolegang!
Alle elever der i skoleåret 2017-18 skal gå i en 7. klasse
(kontakt os, hvis det drejer sig om 8. eller 9. klasse)

1. Du skal indstilles af din forening – og vi skal have en udtalelse tilsendt
2. Din forening er indstillet på at yde ekstra træning for dig –
samarbejdsforeningerne er klar til at hjælpe med trænere
3. Du skal have en udtalelse af din skole
4. Du skal være indstillet på, at de faglige krav er på højde
med de sportslige krav
NB! Informationsaften den 13. dec. 2017 kl. 17.00 i kantinen på Stjernevejskolen
(Ca. 1½ time)
Ansøgningsfrist er tirsdag d. 16. januar 2018

For yderligere kontakt og spørgsmål: Stjernevejskolen,
Mosegade 75, 8722 Hedensted - tlf.79741150 - Afdelingsleder Jan
Faber - jan.faber@hedensted.dk - tlf. 7974 1153
Af sportslig-/foreningsmæssig karakter:

Kultur og Fritid, Teresa Egballe, Teresa.Egballe@hedensted.dk,
tlf. 23443696
Er det et ansøgningsskema du mangler, finder du det på skolens
hjemmeside www.stjernevejskolen.dk. Eller du ringer bare på skolens
kontor tlf.7974 1150, så får du straks ét tilsendt. Du kan også finde
skemaet på: www.facebook.com/talentklasserstjernevejskolen

Tag 7. - 9. klasse på
Stjernevejskolen
– fortsæt på
Campus, Vejle
eller
Sports-college Horsens

