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Samarbejdsaftale
Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne
samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i
særdeleshed talentudvikling i Fredericia Kommune.
Parterne som vedkendersig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder:
e
e
e
e
e
e

At der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Fredericia
Kommune.
At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og
eliteidrætsudøvere.
At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk,
personligt såvel som socialt.
At der særligt skal varetages talentrekruttering og -udvikling.
At derskal tilvejebringes uddannelsestilbudtil eliteidrætsudøvere.
At der skal etableres arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for
eliteidrætsudøvere.

er blevet enige om følgende:
Formål
Samarbejdet har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed
talentudvikling i Fredericia Kommunei henholdtil principperne i Lov om Eliteidrætaf 26. april
2004.

§ 1 Organisation
Politisk forankres nærværende samarbejdsaftale i Kultur og Idrætsudvalget, der har ansvaret
for idrætsområdet. Den overordnede planlægning i forhold til talentudvikling og eliteidræt i
Fredericia Kommunetilrettelægges i Kultur og Idrætsudvalget
I Fredericia Kommuneer deteliteidrætsorganisationen Fredericia Eliteidræt, stiftet tilbage i
2007, som varetager arbejdet med at sikre de bedst mulige rammer for eliteidrætten.
Fredericia Eliteidræt er etableret som selvstændig forening i 2016 med ansvar for budget og
indsatser inden for talentudviklingen i idræt.
[Den nærmereorganisering af Fredericia Kommunesarbejde medeliteidræt er beskreveti
bilag 1.]
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Fredericia Kommuneudpegerenelitekoordinator, som er Team Danmarkskontaktpersoni det
daglige samarbejde. I Fredericia Kommune er det idrætschefen, der varetager opgaven.
Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarkselitekoordinator-netværk og deltager i de
regelmæssige møderpå regionalt og nationalt niveau.
Økonomi
Fredericia Kommuneafsætter i 2020 kr.1.3 million, i 2021 kr. 1.3 million, i 2022 kr. 1,3 million
og i 2023 kr. 1,3 million til eliteidrætsaktiviteter og talentarbejde i regi af denne
samarbejdsaftale.
Fredericia Eliteidræts økonomiske rammetil direkte disponering af talentudviklingsaktiviteter
i kommuneneri aftaleperioden kr. 1.3 million kr. i 2020, kr. 1.3 million i 2021, kr. 1,3 million
i 2022 og kr. 1,3 million i 2023

Team Danmark yder i aftaleperioden et 4rligt tilskud pa kr. 50.000 til aflønning af
elitekoordinatoren.

§ 2. Prioriterede idrztsgrene
Udpegningtil prioriteret sportsgren forudsætter,
e
e

At Team Danmarkpånationalt plan støtter sportsgrenen:
At samarbejdsklubben er udpeget af specialforbundet
talentudviklingsmilje i sportsgrenen.

som

et

centralt

Fredericia Eliteidret og Team Danmark prioriterer i aftaleperioden at udvikle flg. Team
Danmarkstøttede idrætsgrene: Skydning, Svømning, Triatlon, Håndbold
Fredericia Eliteidræt prioriterer desuden følgende lokale idrætter: Fodbold for drenge, fodbold
for piger, kampsport. Fredericia Eliteidræt tilstræber at de tre udviklingsidrætter skaber
grundlag for at de kan opnå Team Danmark godkendelse ved periodens udløb — evt. før.
Elitekoordinatoren gennemfører i perioden 2020-2023 de i bilag 2 aftalte handlingsplaner i
samarbejde med klubberne og specialforbundene. Dertil kommer specifikke sportslige og
talentmiljømæssige forhold med talentudviklingen i centrum.
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$ 3. Værdisæt for talentudvikling
Værdisættet indgår i den kommunaletalentudviklingsstrategi samt skal indgå i den daglige
praksis i de prioriterede idrætsgrene.
Værdisættet indeholder en række anvisninger og definitioner af centrale begreber inden for
talentudvikling. Fem værdier skal være bærende elementer for prioriterede klubber og den
kommunaleeliteidrætsorganisations indsatser i talentudviklingen: Helhed, Udvikling,
Samarbejde, Engagementogtrivsel.
$ 4. Implementering af det aldersrelaterede træningskoncept (ATK)
Elitekoordinatorensikrer, at der foretages målrettet og forsvarlig aldersrelateret træning i de
prioriterede sportsgrene, og herunder, at der i alle prioriterede sportsgrene sker
implementering af de idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncepter i samarbejde med
forbundene.
$ 5. Kompetenceudvikling af ledere og trænere
Elitekoordinatoren påser, at der sker en løbende udvikling af kompetenceniveauet blandt
trænerne i de prioriterede sportsgrene. Elitekoordinatoren udarbejder i 2020 i samarbejde med
de prioriterede sportsgrene en samlet kompetenceudviklingsplan.
$ 6. Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter
Fredericia Kommunevil i perioden 2020-23 have særligt fokus på følgende indsatser og
udviklingsområder.
e
e
e

Idratsskoler
Ungdomsuddannelser
Udvikling afattraktive talentmiljøer

Detre indsatser og udviklingsprojekter er beskrevet i bilag 3
§ 7. Immaterielle rettigheder
Team Danmarkslogo kan anvendesi forbindelse med denne aftale. Det skal dog i hvert enkelt
tilfælde specifikt skulle aftales med Team Danmark, såfremt Team Danmarks logo ønskes
anvendt.
$ 8. Evaluering og genforhandling
Første kvartal hvert år afholdes et møde mellem Team DanmarkogFredericia Eliteidræt, hvor
nærværende samarbejdsaftale drøftes mhb. at vurdere, om samarbejdet i praksis lever op til de
gensidige forventninger. Primo 2023 igangsætter parterne en fælles evaluering af
samarbejdsaftalen.
Parterne kan til enhver tid i aftaleperioden tage initiativ til genforhandling af nærværende
samarbejdsaftale.
3
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§ 9. Ikrafttraeden og udleb
Samarbejdsaftalen traeder i kraft 1. januar 2020 og udløber — med mindre andet aftales — 31.
december 2023.
Tiltradt 01.09. 2020

lasha

Lars Krarup
iae

gl
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Lone Hansen
Direkter
Team Danmark

Bodil Schelde Jensen\
Kultur & Fritidschef
Fredericia Kommune

Bilag:
e Bilag 1: Organisation
e Bilag 2: Handlingsplanprioriterede idrætsgrene
e Bilag 3: Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter
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Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter.
1. Idrætsskole

Indsatser:
Fredericia Kommunedriver idrætsskole i folkeskoleregi i aftaleperioden. Idrætsskolen,
Ullerup Bæk indeholderet generelt sportsligt træningstilbud, der indebærer, at der arbejdes
systematisk og på kvalificeret grundlag med gennemsnitlig 45 min. idræt og bevægelse om
dageni 0. til 9. klasse.
Ullerup Bæk Skolen indeholder desuden et idrætsspecifikt linjetilbud for lokale og regionale
idrætstalenter i 7. til 9. klasse.
Fredericia Eliteidræt sikrer, at træningen på idrætsskolernei 7. til 10. klasse er koordineret
medtræning i de prioriterede sportsgrene.
Idrætsskolernetilbyder træning i overensstemmelse med Team Danmarksaldersrelaterede
træningskoncept og harmonerer med Team Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds koncept
for idrætsskoler.
Fredericia Eliteidræt understøtter, at idrætslærerne på idrætsskolerne i perioden gennemgår
relevant kompetenceløft i aldersrelateret træning som tilbydes af University Collegesi
samarbejde med Team Danmark
Fredericia Eliteidræt indgår i 2020-2023 partnerskabsaftaler med de prioriterede sportsgrene
og idrætsskoler med henblik på at understøtte inddragelsen af de prioriterede sportsgrene i
idrætsskolernes undervisning ogi at varetage det idrætsspecifikke sportslige træningstilbud
for talenter i 7. til 10. klasse.
Fredericia Eliteidræt vil som led i partnerskabsaftalen mellem de prioriterede idrætsgrene og
folkeskolerne, og i samarbejde med udvalgte forbund understøtte mulighederne for at ansætte
trænere i kombinationsansættelser med henblik på at varetage implementering af
partnerskabsaftalerne.
Udviklingsprojekt i 2020-2023
At træne medstørre kvalitet
Idrætsskolen indgår i et udviklingsspori ny aftale, der skal forbedre træningskvaliteten i
eliteidrætskommunen. Udviklingssporet har to retninger.
e

Der videreudvikles på konceptet for samarbejdet mellem Fredericia Eliteidræts
morgentræningog obligatorisk idræt med særlig fokus på at skabe større
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sammenhæng mellem idræt i skolen og træning fra 7-9 klasse.
Idrætsudøvernes talenttræning ses, forstås og arbejdes med som en pulje på 6 timer,
hvor den obligatoriske idræt skal være medtil at løfte niveauet på idrætsudøvernes
fysiske basis med henblik på at kunne holdetil en øget træningsmængde.

e

Det sportslige set up for de 13-15 årige (7-9 klasse) skal ændres fra morgentræningtil
formiddagstræning. Dels for at forbedre på en række fysiske parametre — dels forat
øge udbyttet i disciplintræning.
Udviklingen kan ske i to omgange — i 2020-2021 som et forsøg én gang pr uge med
henblik på at kunne gøre det permanent begge ugensdage.

e

Skole og klubber skal arbejde sammen om,at der kan skabes yderligere rum for
individuel vejledning af udøverne — via flere tidslommer omkring træning medtidtil
samtale mellem udøverog trænere.

e

Tzttere samarbejde mellem lærere og trænere om talentudvikling.
En samtykkeerklæring skal understøtte den indbyrdes dialog mellem lærere og trænere
om idrætstalenternestrivsel - til gavn for udøverne.
Udviklingsprojektet ”Den mentale Rejse” afprøves i 2020.

2. Ungdomsuddannelser
Indsatser

Fredericia Kommune koordinerer, at de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner muliggor
fleksible uddannelsestilbud, som indebærer:

Attalenter vil kunne gennemføre 2-3 ugentlige træninger inden for den normale skoletid.
At der er koordination mellem de forskellige uddannelsesinstitutioners skemalægning, så der
på tværs af uddannelsesinstitutionerne (herunder også idrætsskolerne) samt årgangenevil
kunneetableres fælles træningstilbud for talenter i de prioriterede sportsgrene.
At uddannelserne koordineres med træningi de prioriterede sportsgrene.

At understøtte, at der i tilknytning til ungdomsuddannelserne kan gives mulighed for fleksibel
skemalægning og ekstraundervisning
Team Danmarkbestår med rådgivning ved planlægningaf de fleksible ungdomsuddannelser.
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Udviklingsprojekter i 2020-2023

At sikre større fleksibilitet og bedre koordinering af idrætstalenters
talenttræning
Ungdomsuddannelserne indgår i et udviklingsspor i ny aftale, der skal være medtil at
skabe grundlag for at de gymnasiale ungdomsuddannelser i Fredericia kan
friholde timer til morgentræning mindst to gange ugentlig for idrætstalenter på
mere end en linje. Det med henblik på at sikre, at idrætstalenter gives mulighed for at
kunne vælge morgentræningstilbuddettil i Fredericia Eliteidræt uden at det går ud
over undervisningen på en ungdomsuddannelse.

Derskal i året 2020 etableres dialog med erhvervsuddannelsernei Fredericia
Kommunemedhenblik på at skabe forsøgsordninger i Team Danmarkperioden, der
tillader unge med en håndværksmæssig baggrundat foreneeliteidræt med en
uddannelsei eliteidrætskommunen.
Samarbejdet bør involvere lokale/regionale virksomheder
Fredericia Eliteidræt skal videreudvikle sit set up for koordineringen mellem
klubber, talenter og ungdomsuddannelse om at sætte talentet i centrum. Det set up,
som i dag favner ungdomsuddannelses-koordinatorer på IBC Fredericia- Middelfart
og Fredericia Gymnasium og rummeropstartsmøder medtalenter og lærere.
Dertil kommer den tværgående koordinering af samarbejdet om de enkelte
idrætstalenter.
Udgangspunktet for udviklingsprojektet er den eksisterende partnerskabsaftale mellem
Fredericia Gymnasium ogFredericia Eliteidræt, hvor derstilles 3 timer til rådighedi
en koordinatorfunktiontil at vejlede unge idrætstalenter i spændingsfeltet mellem
elitesport og ungdomsuddannelse.
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3. Eliteidrætskomune 2020
Indsatser
Vi ønsker at videreudvikle eliteidrætskommunemodellen og bringe talentudviklingen indi
2020erne med et forbedret afsæt.
Udviklingsprojekter 2020-2023

Attraktive talentmiljeer i idrzt
Vi ønskerat skabeet attraktivt talentudviklingsmiljø i Fredericia Kommune, som det er
inspirerende og udviklende at være en del af, og hvor der samtidig bliver en mere naturlig
overgang for de unge fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.
I folkeskolen skal de unge idrætsudøvere kunne prøve derestalent af, , mens de igennem
deres ungdomsuddannelsestid i overgangenfra talenttil elite bliver mere målrettet, og
samtidig tidsmæssigt kommertil at bruge mere tid som idrætstalent i hverdagen.
Der skal som noget nyt samtidig være et særligt fokus på udvikling af bæredygtige
børneidrætsmiljøer, der kan understøtte breddeidrætten, som en forudsætning for
talentarbejdet i foreningerne.
Lige nu harvi rigtig gode fysiske rammeri Fredericia, for at kunne skabeetattraktivt
træningsmiljø.
Proces
Fredericia Eliteidræts sekretariat udformer og formulerer en sportslig strategi og handleplan
for Fredericia Eliteidrættil brug i 2020.
Strategien indeholder pejlemærker for fremtidige indsatser, der har talentudviklingen i
centrum og talentet som omdrejningspunkt for indsatser i talentøjemed.
Fredericia Eliteidræts grundlag vil basere sig på undersøgelser i perioden 2016-2019 af de
lokale talentudviklingsmiljøer i samarbejde med bl.a. SDU, lokale ledere, trænere, talenter
m.fl.
Sportslig strategi og handleplan knytter sig til indsatser i Team Danmarkaftalen.

