Planlagt fravær

Lodret samarbejde

Ved træningslejre, landsholdssamlinger og turneringer er
der fra skolens side forståelse for den opmærksomhed
og tid, som sporten kræver.
Eleverne skal i god tid orientere idrætskoordinatoren om
det planlagte fravær. Derefter sørger han for samarbejde
og kommunikation mellem klubberne og skolen, så
eleverne ikke skal bekymre sig om fravær i forbindelse
med sporten.

Fra skolens side lægger man op til samarbejde på tværs
af klasserne. Dette gøres 3-5 uger om året i særlige
temauger, hvor 7., 8. og 9.klasserne opløses og blandes
med hinanden.
I den daglige undervisning planlægges også
undervisningsforløb på tværs af idrætsklasserne, hvor det
er hensigtsmæssigt.

7. - 9.klasse:

Idrætsklasserne

på Brøndbyvester Skole

Sportstematisk undervisning

Buddy/makker ordning
Buddy/makker ordningen gælder for alle elever i
idrætsklasserne. En buddy/makker er en
klassekammerat, som sørger for at tage imod beskeder
og materialer, så det kan lade sig gøre at følge med på
tidspunkter, hvor man selv er forhindret i at være fysisk
tilstede i undervisningen.
På vores Elevintra kan eleverne også dele noter og

Lærerne tilstræber, at undervisningen i flere forløb tager
udgangspunkt i eller inddrager elevernes fælles
interesse for sport og idræt.
Eksempelvis er et forløb i matematik om statistik bygget
op omkring en analyse af elevernes egne resultater i 9
forskellige idrætsaktiviteter, og et andet forløb om
kombinatorik og sandsynlighed tager udgangspunkt i
holdopstillinger og Oddset’s systemspil.
Vores avisuge blev introduceret med en fællestur for alle
idrætsklasserne til en Brøndbykamp på stadion, hvorefter
eleverne skulle udarbejde en sportsavis med spillerinterviews, analyser og reportager.
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I idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole har vi

Træning på skemaet

organiseret undervisningen, så særligt

I idrætsklasserne er der indlagt morgentræning hver tirsdag
og torsdag fra 8.00 til 9.30.
Morgentræningen varetages af fagkyndige repræsentanter
fra de respektive sportsgrene.
Princippet for al træning er, at alle udøvere skal flytte sig
opefter i forhold til det individuelle udgangspunkt.
Elevens sportslige og faglige udvikling følges tæt af trænere,
lærere og idrætskoordinatoren, der samarbejder om at
skabe de bedste betingelser for elevens videre udvikling.
Herunder ses et eksempel på, hvordan et skema kan se ud i
vores idrætsklasser:

talentfulde elever har mulighed for at
gennemføre folkeskolen med et godt resultat,
samtidig med at de udvikler sig sportsligt - på et
højt niveau i et passende tempo.
Idrætsklasserne er et tilbud til alle, der dyrker
idræt på eliteniveau - uanset sportsgren. Pt. er
følgende idrætsgrene repræsenteret i
idrætsklasserne; fodbold, håndbold, dans,
svømning og bordtennis.
Konceptet
Konceptet i idrætsklasserne indebærer:

Idrætskoordinatoren

•
•
•
•
•
•

Idrætskoordinatorens vigtigste opgave er at være
bindeleddet mellem eleverne, skolen og klubberne.
Idrætskoordinatoren lytter til eleverne og følger dem både i
skolen og til træning. I samarbejde med eleverne sørger
idrætskoordinatoren, der også er lærer i klasserne, for at
holde klassens lærere og skolens ledelse orienteret om
perioder, hvor eleverne har brug for at tildele deres idræt fuld
opmærksomhed.
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Bålhygge med snobrød og konkurrencer i Middelalderlandsbyen på
den fælles introtur ved skoleårets start.

Seje tøser til morgentræning i hhv. bordtennis og dans.

