
KULTURSKOLE
M A R I A G E R F J O R D SØNDRE SKOLE

Overbygningsskolen i Hobro

Gå i 7.-9. klasse i talentklasserne på Hobro Søndre Skole.
Opstart skoleåret 20/21 for 7. + 8. årgang.

KULTUR

Skolefag og talentudvikling



GENEREL INFO ET FORLØB FOR KOMMENDE 
7. + 8. KLASSESELEVER 

TALENTKLASSER

Idræts- og Kulturtalentklassen er et 3-årigt 
talentforløb, der løber over årgangene 
7.+8.+9. klasse. Forløbet starter op med 
7. + 8. klassetrin i det kommende skoleår 
2020/2021. 

Visionen er at give den unge et talent-
udviklingsforløb af høj kvalitet. Et forløb 
hvor eleven udfordres og deltager i et 
inspirerende læringsfællesskab for at nå 
det højest mulige niveau i såvel skole- som 
talentfag.

Mariagerfjord Talentklasser sikrer optimale 
betingelser for at kombinere din skolegang 
med idræts- og kulturfag på højeste niveau 
bl.a. inden for fodbold, musik, svømning, 
billedkunst og korsang. Andre idrætsgrene 
kan optages efter nærmere aftale. 

KOMBINER DIN SKOLEDAG 
MED TALENTUNDERVISNING

• Bliv en del af et fedt miljø, hvor du 

  er omgivet af professionelle kunstnere og   

  idrætsudøvere

• Du bliver en del af en idræts- og kulturtalentklasse

• Du får undervisning i dine skolefag på Hobro Søndre   

   Skole

• Fælles for alle elever er, at I brænder for at 

   udvikle jeres talent

• Talentundervisningen foregår på Mariagerfjord 

   Kulturskole eller i din moderklub – alt afhængig af dit    

   talentfag

• Du får 4 timers undervisning i dit talentfag i løbet af din      

  skoleuge, og derudover deltager du også i tværfaglige    

  temadage samt de obligatoriske skolefag

Har du et særligt 
talent inden for 

fodbold, korsang,
musik, svømning, 
eller billedkunst?



IDRÆT 

UNDERVISNING 

Som idrætstalentelev modtager du 4 timers ugentlig 
idrætsrelateret undervisning. 

Samarbejdsklubben eller moderklubben er selv ansvarlig for, 
at du får to morgentræninger. Træningen er individuelt baseret 
og tilrettelagt i et samarbejde mellem dig og din klub. 
Derudover vil du i Mariagerfjord Talentklasser modtage 
undervisning og vejledning i kost og ernæring samt skadesfore-
byggelse. Ligesom der er fokus på at få tilrettelagt en hverdag med 
skolegang og idræt på højt plan. 

Udover den talentrelaterede undervisning vil de obligatoriske skolefag 
samt andre temafag også indgå som en del af din skoledag. 

Har din klub ikke mulighed for morgentræning, så kan du deltage 
i cirkeltræning udbudt af Hobro Svømmeklub.
Læs mere på hobrosondreskole.dk

Der foretages 
en individuel vurdering med 
inddragelse af for eksempel morgentrænere, 
klubtrænere og uvildige fra specialforbund i forbindelse med 
din optagelse i Idræts- og Kulturtalentklassen.

For kontingent og priser, kontakt de respektive klubber. 

FORUDSÆTNING FOR OPTAGELSEDu skal være medlem af og repræsentere 

en moderklub* eller en samarbejdsklub til 

Hobro Søndre Skole. 
Derudover er det en forudsætning at du:

• Tilhører regional elite i din aldersgruppe inden     

   for sportsgrenen eller deltager i træning, 

   kampe, konkurrencer på højt niveau 
• Udviser ansvar gennem handlinger, levevis og

  adfærd over for opgaven som talentfuld idræts-  

  udøver under uddannelse • Har vilje og klar forståelse for rollen som 

  talentfuld idrætsudøver samt arbejder 

  struktureret i hverdagen

*Du kan kun benytte dig af moderklubbernes træning, 

hvis du er medlem af moderklubben.



KULTURFAG

UNDERVISNING 
Som kulturtalentelev modtager du 
4 timers undervisning i enten billedkunst, 
musik eller korsang.  

BILLEDKUNST:
• Billedkunstværksted med teori
• Øvning/fordybelse med vejledning

FORUDSÆTNING FOR OPTAGELSE
Det er en forudsætning at du: 
• Er talentfuld inden for dit valgte kulturfag og har  
  ønske om målrettet udvikling
• Udviser ansvar gennem handlinger, levevis og 
  adfærd over for opgaven som talentfuld kultur-
  fagselev under uddannelse 
• Har vilje og klar forståelse for rollen som talent-     
  fuld kulturfagselev samt arbejder struktureret i      
  hverdagen

I forbindelse med din optagelse i Idræts- og Kultur-
talentklassen foretages der en individuel vurdering 
med inddragelse af din hovedfagslærer i Kultur-
skolen eller eventuelt din faglærer i folkeskolen.

OBS: Søger du optagelse som korsanger, er det 
desuden en betingelse, at du er optaget eller 
opfylder kravene til optagelse i Mariagerfjord 
Korskoles elitespor.  
Læs vilkårene på mariagerfjordkorskole.dk  

KORSANG:
• Solosang
• Korsang
• Teori/hørelære
• Øvning/fordybelse med vejledning

MUSIK (solosang eller instrument):
• Solofag
• Sammenspil
• Teori/hørelære
• Øvning/fordybelse med vejledning



Alle kommende 7. + 8. klasseselever i Mariagerfjord Kommune samt andre 
kommuner kan søge om optagelse i Mariagerfjord Talentklasser. 
Elever der er bosiddende i Mariagerfjord Kommune har fortrinsret til en 
plads i Idræts- og Kulturtalentklassen. 

HVEM KAN SØGE IND?

ANSØGNING 
Der er åbent for ansøgninger til 7. + 8. klassetrin skoleåret 2020/2021 fra 
d. 5. februar til d. 11. marts 2020. 

Derefter er der mulighed for løbende optag, dog kun i tilfældet der er ledige 
pladser i Idræts- og Kulturtalentklassen. 

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge en udtalelse fra din træner/ 
idrætsklub eller billedkunstlærer/musiklærer/kulturskolelærer. 

LÆS MERE OM ANSØGNINGSPROCEDUREN PÅ HOBROSONDRESKOLE.DK

OPTAGELSESSAMTALER/PRØVETRÆNING
Efter ansøgningsfristen skal du deltage i en optagelsessamtale/prøvetræning. 
Du skal medbringe følgende, alt efter hvilket talentfag du søger ind på: 

BILLEDKUNST: Medbring fotos af egne billedkunstværker/malerier (max 5 fotos)
KORSANG: Medbring kort video med egen solosang (max 3 minutter)
MUSIK: Medbring kort video med egen musikspil/solosang (max 3 minutter)
IDRÆT: Aftales individuelt med samarbejdsklub eller moderklub

Du får svar på din optagelse d. 1. april 2020.

INFOAFTEN:
Kom til informationsmøde om Mariagerfjord Talentklasser.  Her hører du 
mere om bl.a. optagelsesprocedure og indholdet af undervisningen. Mødet 
er for både forældre og elever, og der er ingen tilmelding – bare mød op.  
Tidspunkt: Onsdag d. 5. februar kl. 17-19 
Sted: Gymnastiksalen, Hobro Søndre Skole, Skolegade 10, 9500 Hobro


