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Spørgeguide for "værdisæt i praksis" i Elitekommunerne 
 
Til at implementere ”Værdisæt for talentudvikling dansk idræt” i Elitekommunernes talentarbejde, 
har Team Danmark udarbejdet nedenstående spørgeguide med 10 hovedområder, som Elitekom-
munerne skal inddrage i det videre arbejde med at få værdisættet implementeret i praksis. 
 

 Kommunale idrætspolitik 

 Sammenhold den overordnede kommunale idrætspolitik med værdisættet. 

 Kan man med rimelighed sige, at værdisættets fem centrale værdier indgår i kommunens 
overordnede idrætspolitik? Eller bør idrætspolitikken justeres eller udbygges i overens-
stemmelse med værdisættet?    

 

 Eliteidrætspolitik 

 Sammenhold den kommunale eliteidrætspolitik med værdisættet. 

 Kan man med rimelighed sige, at værdisættets fem centrale værdier indgår i den kommu-
nale eliteidrætspolitik? Eller bør eliteidrætspolitikken justeres eller udbygges i overens-
stemmelse med værdisættet?    

 

 Talentudviklingsstrategi 

 Sammenhold kommunens strategi for at understøtte talentudvikling med værdisættet.  

 Kan man med rimelighed sige, at værdisættets fem centrale værdier indgår i kommunens 
talentudviklingsstrategi? Eller bør talentudviklingsstrategien justeres eller udbygges i over-
ensstemmelse med værdisættet?    

 

 Talentudviklingsmiljøer 

 Sammenhold kommunens samarbejde med de prioriterede idrætsgrene – med værdisæt-
tet. 

 Kendetegnes arbejdet i de prioriterede idrætsgrene ved at være udfordrende, målrettet og 
seriøst, og ved at der arbejdes med ”hele miljøet” omkring de enkelte talent, både i og 
uden for sporten? Eller bør arbejdet suppleres med konkretet mål og handlinger i overens-
stemmelse med værdisættet? 

 

 Kommunal støtte til foreningsidrætten 

 Sammenhold retningslinjer og procedurer for tildeling af kommunale støtte til forenings-
idrætten med værdisættet. 

 Er retningslinjer og procedurer i overensstemmelse med værdisættets fem centrale vær-
dier med tilhørende handlingsanvisninger? Eller bør retningslinjer og procedurer justeres i 
overensstemmelse med værdisættet? 
 

 Støtteordninger for talentarbejdet 

 Sammenhold de kommunale støtteordninger, puljer og lignende for talentarbejdet i kom-
munen med værdisættet. 
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 Er støtteordningerne, puljer og lignende i overensstemmelse med værdisættets fem cen-
trale værdier med tilhørende handlingsanvisninger? Eller bør støtteordningerne, puljer og 
lignende justeres i overensstemmelse med værdisættet? 

 

 Kommunale priser, hædersbevisninger og hædringer  

 Sammenhold principperne for tildeling af kommunale priser, hædersbevisninger, hædrin-
ger med videre med værdisættet. 

 Er principperne for tildeling af kommunale priser, hædersbevisninger og hædringer med 
videre i overensstemmelse med værdisættets fem centrale værdier med tilhørende hand-
lingsanvisninger? Eller bør principperne justeres i overensstemmelse med værdisættet? 

 

 Form, målgruppe og fokus ved kommunale fejrings- og hædringsceremonier 

 Sammenhold form, målgruppe og fokus ved kommunale fejrings- og hædringsceremonier 
med værdisættet. 

 Er form, målgruppe og fokus ved kommunale fejrings- og hædringsceremonier i overens-
stemmelse med værdisættets fem centrale værdier med tilhørende handlingsanvisninger? 
Eller bør form, målgruppe og fokus justeres i overensstemmelse med værdisættet? 

 

 Udvælgelse af talenter til idrætsklasser 

 Sammenhold kommunens retningslinjer og procedurer for udvælgelse af talenter til idræts-
klasser med værdisættet. 

 Baserer retningslinjer og procedurer for udvælgelse af talenter til idrætsklasser sig på udø-
vernes udviklingspotentiale eller opnåede resultater eller ranglisteplaceringer, og kan ret-
ningslinjer og procedurer siges at være i overensstemmelse med værdisættet? Eller bør 
retningslinjer og procedurer ændres i overensstemmelse med værdisættet? 

 

 Træner- og lederuddannelse og talentudviklingskompetencer 

 Sammenhold retningslinjer og procedurer for støtte til uddannelse af trænere og ledere 
med værdisættet. 

 Understøtter retningslinjer og procedurer for støtte til uddannelse af trænere og ledere in-
den for idrætten værdisættet? Eller bør retningslinjer og procedurer justeres eller udbyg-
ges i overensstemmelse med værdisættet? 

 Er der de nødvendige faglige og personlige kompetencer inden for talentudvikling til stede i 
de centrale talentudviklingsmiljøer i kommunen? Eller bør kommune i samarbejde med de 
respektive forbund styrke området og opstille konkrete mål og handlinger for kompetence-
udvikling af trænere og ledere?        

 

 Uddannelsestilbud 

 Sammenhold udformning af kommunalt tilbudte uddannelsestilbud til trænere og ledere 
for talenter med værdisættet.  

 Indeholder uddannelsestilbuddene emner og temaer, som med rimelighed kan siges at 
være dækkende for værdisættet? Eller bør uddannelsestilbuddene justeres eller udbygges i 
overensstemmelse med værdisættet? 
 


