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Inspirationsspørgsmål om videreudviklingen af elitekommune-samarbejdet i 2017 – 2020 

 

Målsætninger 

1. Hvad skal/bør være de primære 3 – 5 målsætninger i elitekommune-samarbejdet i 2017 – 2020? 

 

Idrætspolitisk  

2. Hvordan sikres det, at der til stadighed er legitimitet (politisk opbakning og ansvarlighed) til det 

kommunale elite- og talentarbejde?  

3. Er der konkrete tiltag/indsatser i samarbejdet, som vil kunne øge den kommunale opbakning til 

talentarbejdet i kommunen? 

4. Hvordan kan Team Danmark bakke op om at sikre fastholdelse og videreudvikling af den lokale 

politiske opbakning til det lokale talentarbejde? 

 

Elitekommunernes og Team Danmark samarbejdsrelation 

5. Hvilke kerneopgaver skal elitekommunesamarbejdet være bygget op omkring? 

6. Hvad skal/bør Team Danmark primært bidrage med i samarbejdet? 

7. Hvad er Team Danmarks primære rolle i samarbejdet med elitekommunerne?  

8. Hvordan kan vi styrke samarbejdet om at øge ressourcerne til og finansieringen af talentarbejdet i 

de lokale talentmiljøer? 

9. Hvordan sikres elitekoordinatorernes faglige udvikling? 

10. Hvilke fagområder i Team Danmark vil kunne bidrage til udviklingen? 

11. Hvordan styrker vi samarbejdsrelationerne mellem de lokale talentmiljøer, kommunerne, 

specialforbundene og Team Danmark? 

12. Hvordan udvikler vi et stærkere samarbejde om vidensudvikling- og formidling vedr. talentarbejde? 

 

Sportslig udvikling 

13. Hvordan udvikler vi elitære lokale talentmiljøer på internationalt niveau? 

14. Hvordan udvikler vi elitekultur i talentmiljøerne? 

15. Hvordan styrker vi kompetenceudviklingen af trænere og ledere, talenter og forældre? 

16. Hvordan udvikler vi viden på tværs af elitekommunerne? 

17. Hvordan udvikler vi viden på tværs af den enkelte kommunes talentmiljøer? 

18. Hvordan udvikler vi effektive modeller for talent-identifikation, -rekruttering og -udvikling? 

 

Uddannelsesmæssig udvikling 

19. Hvordan sikres det, at elitekommunerne påtager sig en førende rolle i implementeringen af den 

Åbne Folkeskole, med udvikling af partnerskaber med foreningerne og kombinationsansættelser 

for trænere med fokus på talentarbejde? 

20. Hvordan udvikler vi bedst muligt mulighederne i forhold til ungdomsuddannelse? 



 

o Gymnasiale ungdomsuddannelser 

o Erhvervsrettede ungdomsuddannelser 

21. Hvordan udvikler vi viden på tværs af elitekommunerne? 

o Folkeskole 

o Ungdomsuddannelse 

22. Hvordan sikrer det, at der er gode muligheder på de lokale videregående uddannelser 

Samarbejdet med DIF 

23. Hvordan vil Danmarks Idrætsforbund kunne bidrage til at styrke talentarbejdet i kommunerne? 

24. Hvad bør være Danmarks Idrætsforbunds rolle i samarbejdet med kommunerne? 

 

 

 

 


