
Intromøde den 21. juni 2018

Informationsmøde den 28. november 2022
Program:
• Velkomst ved skoleleder Jacob Due Hansen

• TalentCenter Haderslev ved Morten Nørby Poulsen

• Generel information omkring Talentklasserne ved Luise Lomholt – herunder også
ü Aldersrelateret træning ved Kristian Brusgaard

• Generel information omkring Talentklasserne – afslutning
• Herefter informerer linjerne hver for sig 



Kløvermarkskolens værdigrundlag
- hos os gør vi os umage

Vores værdier: Uddybning:

Det, vi forstår ved værdien, og det, værdien skal fremme

Vi bliver den bedste 
udgave af os selv

at alle i og omkring skolen gør sig umage med vægt på ordentlighed 
og respekt for og tillid til hinanden

Vi danner sammen 
mennesker til livet

at alle i fællesskab har ansvar for at udvikle og videreudvikle 
hinanden socialt, fagligt og personligt til fremtiden

Vi har fokus på 
faglighed og læring

at alle i og omkring skolen arbejder for i undervisningen at bidrage til 
et højt fagligt niveau så alle bliver så dygtige som de kan

Vi tager ansvar for 
vores skole

at alle i og omkring skolen bidrager til at skabe de bedste fysiske og 
psykiske rammer samt behandler skolens ting med respekt



Faktuelle tal 
• 562 skønne elever

• 60 ansatte (lærere, pædagoger, Tap, ledelse)

• 7-8 spor - på 7., 8. og 9. årgang

• 23 klasser med gennemsnitlig 22,5 elever i klasserne

• 6 specialklasser ca 45 elever

• Talentklasser – 2-3 hold på hver årgang



De fysiske rammer…

• Vingebygninger m. klasselokaler på 68m2

• Gode og opdaterede faglokaler 

• Hal – og svømmehal

• Alle elever får udleveret en Cromebook

• Elevskabe til alle m. strøm



Et godt sted at lære – et godt sted at være

• Når det drejer sig om skole/undervisning - så ses alle som ganske 
almindelige elever

• Det faglige arbejde – vi er ambiøse

• Trivselsarbejdet på skolen - prioriteret



T-klassernes 
dagligdag på skolen

Hvad er skolens 
rolle/opgave i alt 

dette?

• Skolen løser undervisnings- og samarbejdsforpligtelsen
• forældreinvolvering

• Morgenmadsordning 
• personale og faciliteter

• Samarbejder naturligvis med TalentCenter Haderslev m.fl.

• Voksne omkring eleverne - børnene/de unge
• klasselærere, kontaktlærere og faglærere
• Talentklassekoordinatorer
• Ledelsen
• Personalet omkring morgenmaden



TalentCenter 
Haderslev

TalentCenter Haderslev er en kommunal organisation, der er sat i verden 
for at hjælpe og støtte vores lokale Miljøer/ klubbers talentudvikling.

Talenterne er i centrum.



Talent...?
• Et talent er en ungdomsatlet/musiker (tilhører en 

ungdomsklassifikation) med kompetencer og færdigheder i 
en sportsgren/ musikgenre, som sandsynliggør en langsigtet 
udvikling til senioratlet/musiker på højeste internationale 
seniorniveau.
• Talentudviklingsmiljø er et dynamisk system, der omfatter 

talenternes nære- og fjernere omgivelser i og uden for 
talentets virke, der alle har en betydning for talenternes 
udvikling. Miljøet er personerne og relationerne i det daglige 
træningsmiljø (holdkammerater, trænere, ledere m.v.) men 
også familien, lærere og venner uden for sporten.



Talent

Talent og 
vilje

Talent men 
ikke den 

største vilje

Vilje men 
ikke det 

største talent

Ikke det 
største talent 
og ikke den 
største vilje



Værd at overveje…?

• Den friske start… findes ikke.
• Hårdt arbejde.
• Forældre/ barn-rollen.
• Hvis projekt er det?



Linjerne i talentklasserne…

Linjerne…
Talentklasserne har 8 linjer:

• Drengefodbold
• Pigefodbold
• Håndbold
• Svømning
• Ishockey
• Kunstskøjteløb
• Multisport
• Sang og musik



Linjerne 18/19 - antal elever og kønsfordeling

Linjerne 22/23 - antal elever og kønsfordeling

• Pigefodbold: 15 piger
• Drengefodbold: 44 drenge
• Håndbold: 19 piger og 24 drenge
• Svømning: 9 drenge og 4 piger
• Ishockey: 18 drenge 
• Kunstskøjteløb: 8 piger
• Multisport: 9 piger og 2 drenge
• Sang og musik 2 piger og 7 drenge

Elever/fordeling        7.t – 54 (35/19)
8.t – 55 (36/19)
9.t - 47 (33/19)

I alt:  164



Sådan kunne en dag se ud for en af vore talenter…
05.30 Står op
06.00 Morgenmad
07.00 – 8.15 Undervisning/træning starter
09.45 – 10.30 Morgenmad på skolen
10.30 Undervisning starter
13.45 - 15.15 Undervisning slutter
15.30 - Sang- og musikundervisning/træning
18.00 – 20.30 Aftensmad
19.00 – 21.00 Lektier, hygge og afslapning 

- for sang- og musikeleverne ligger der måske også koncert i hverdagene
- eller en ishockeykamp i Nordjylland – hjemme over midnat

21.00 – 22.30 GODNAT



Eksempelskema for en af Talentklasserne…



Valgfag i Talentklasserne…
Ny lov om praktisk/musisk valgfag for 7. og 8. klasse – hvad betyder 
det?
Musik, Billedkunst, håndværk og design samt Madkundskab og 
Talentklasserne har madkundskab…



Konfirmationsforberedelse:
• Det foregår i Haderslev fredag morgen fra 8.15 – 9.45.
• Det foregår i bygningen ved siden af Haderslev Domkirke.
• I Haderslev bliver man konfirmeret i 8. klasse, men man kan 

selvfølgelig også blive det i 7. klasse, men så går man til forb. sammen 
med 8. klasse.
• Man kan blive konfirmeret sammen med sin talentklasse eller sin 

gamle klasse, men man har kun én ”Blå mandag”.



Hvad er aldersrelateret træning...
• Et mix – fysisk træning, test, koordination, smidighed samt almindelig idrætsundervisning

• 2 lektioner ugentlig

• Idræt som prøvefag
• Fordeling af idrætsgrene samt 3 årgange

• HVOR ER VI?
• HVEM ER VI?

Video - Aldersrelateret træning.mp4 - OneDrive (live.com)

Video - Aldersrelateret træning.mp4
Video - Aldersrelateret træning.mp4

https://onedrive.live.com/?authkey=%21APRtOYEhlPI7rXg&cid=73E71FAD1D6F1B8E&id=73E71FAD1D6F1B8E%21150&parId=73E71FAD1D6F1B8E%21130&o=OneUp
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fu%2Fs!Ao4bbx2tH-dzgRb0bTmBIZTyO614&data=05%7C01%7Cllni%40haderslev.dk%7C4ebfef2a4879488f877208dad1535a58%7C8e54772249734f1db42fd83ff3374932%7C0%7C1%7C638052453168501394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sATC5caWPuwtnQSYsJ8qNz7cFt3EB50IOOEH%2FtDkKOs%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fu%2Fs!Ao4bbx2tH-dzgRb0bTmBIZTyO614&data=05%7C01%7Cllni%40haderslev.dk%7C4ebfef2a4879488f877208dad1535a58%7C8e54772249734f1db42fd83ff3374932%7C0%7C1%7C638052453168501394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sATC5caWPuwtnQSYsJ8qNz7cFt3EB50IOOEH%2FtDkKOs%3D&reserved=0


Skadet – hvad så?
• Du skal tjekkes af TCH’s fysioterapeut
• Plan fra fysioterapeuten
• Genoptræning i morgentræningstiden, indtil du er skadesfri
Drengefodbold har deres egen fysioterapeut. Han hedder 
Magnus Børsheim…



Supportfunktioner…

Supportfunktioner:

Når man går i Talentklasse, er der mange spændende udfordringer…
Det er f.eks. meget vigtigt, at man som elev hele tiden arbejder med at udvikle sig mentalt og fysisk – altså lærer sig selv og sin krop at 
kende. Kroppen er redskabet i både sang/musik og sporten…

Vi har nogle fantastiske supportfunktioner:

• Fysioterapeut/træner i multisport Morten Krægpøth
• Fysioterapeut/fysisk træner for sang/musik Frode Hummelgård
• Fysisk træner – basistræning Michael Christiansen
• Ernæringsvejleder Trine Andersson
• Sportspsykologisk konsulent Mette Sørensen

Hvad betyder det?



Basistræning, opstartstræning og sommercamp ved Michael og 
Morten.
• Sportsudøvende talenter har supplerende basistræning koordineret 

med fysisk træner Michael Christiansen
• Nyoptaget sportstalenter - opstartstræning
• Skadesforebyggende sommertræning = Sommercamp

• Sang- og musiktalenter har basistræning (Frode)



Morgenmad efter træning…

Morgenmad efter træning…
• Efter morgentræningen/undervisningen spiser talentklasseeleverne 

morgenmad på skolen.
• Susanne står for morgenmaden.
• Eleverne spiser i klasserne med maden anrettet på et ta’ selvbord
• Morgenmaden koster 1600 kr. årligt/barn svarende til 13,33 kr. per 

måltid, og det betales i september og opkræves af skolen.



Et vigtigt samarbejde…

• Vores Talenter har en presset hverdag, som kun kan fungere, hvis samarbejdet imellem elev/forældre – skole 
– klub/musikskole fungerer.

• Det betyder, at vi gensidigt respekterer hinandens roller og kompetencer.

• Der kommer udfordringer undervejs, men de løses bedst, når vi ved, hvor vi har hinanden J



Hvilke forventninger kan vi hver især tillade os at stille…

Forventninger til talenter kunne f.eks. være:

• At man er klar til morgentræningen/undervisningen
• At man møder forberedt i skolen og deltager i undervisningen
• At man UANSET deltager i alle obligatoriske arrangementer som fx Sportsernæring mm.
• At man er bevidst om sin kost 
• At man i tilfælde af skader er opsøgende og aktiv i genoptræningen
• At man informerer implicerede om evt. fravær og eventuelle udfordringer, hvor man har 

brug for hjælp…



Hvilke forventninger kan vi hver især tillade os at stille…

Forventninger til forældre kunne f.eks. være:

• At man accepterer reglen ”man sidder over til morgentræning/man får en stillet 
opgave, hvis man ikke laver sine lektier/ikke har sine ting med til undervisningen.
• At man UANSET deltager i obligatoriske arrangementer som fx Sportsernæring
• At man støtter op om et eventuelt flerårigt ”projekt” 
• At man tor på, at ”vi” gør vores bedste…



Hvilke forventninger kan vi hver især tillade os at stille…

Forventninger til skolen, lærere og koordinator kunne f.eks. være:

• At hjælpe med at få hverdagen til at fungere for det enkelte talent
• At der tages hensyn til lektiemængden, hvis en T-elev i perioder er udfordret
• At arbejde med eleverne omkring den sociale del
• At hjælpe med at håndtere svære perioder for elever (skader, træthed, dyk i 

niveau…)
• At være i tæt dialog med talent og forældre og koordinator



Andre vigtige oplysninger…

• Start den 7. august 2023
• Atletråd, forældreråd og bestyrelsen for Foreningen Sportsakademiet
• 9. klasses sidste skoledag – træner videre
• Lektier og træning skal gå hånd i hånd…
• At være udeboende – eller lang transporttid



Ansøgning og optagelse…

• Ansøgningsskemaet ligger på TalentCenter Haderslev’ hjemmeside https://talentcenterhaderslev.dk/

• Ansøgningsfristen er den 12. december 2022.
• Husk at vedlægge alle ønskede papirer.
• TCH sender en bekræftelse med screeningsdatoer senest den 20. december.
• Der er screeninger/optagelse i ugerne 2 – 6.
• Endeligt svar om optagelse kommer løbende linjevis, og når samtalerne er afsluttet, men senest i 

uge 6. 

https://talentcenterhaderslev.dk/


Screeningsdatoer:
Sang og musik:
Fredag den 21. januar.

Drengefodbold:
Mandag den 16. januar kl. 17.30 – 19.00/træning på kunst HIC
Onsdag den 18. januar kl. 17.30 – 19.00/træning på kunst HIC
Torsdag den 19. januar kl. 17.30 – 19.00/træning på kunst HIC

Pigefodbold: 
Meldes ud den 20. december

Håndbold:
Lørdag den 14. januar kl. 9 – 12 i HIC
Lørdag den 21. januar kl. 9 – 12 i HIC

Svømning:
Torsdag den 19. januar i Kløvermarkskolens svømmehal

Ishockey: 
Tirsdag den 3. januar i VIK

Kunstskøjteløb:
Meldes ud den 20. december

Multisport:
Her er ingen screening. For at blive optaget skal ansøgeren godkendes ud fra samtalen.


