Skoleudtalelse på Anne Andersen
Det personlige:
Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne
til at sprede glæde og optimisme omkring sig. Som lærer bliver man oftest mødt med et charmerende
smil og et ”glimt i øjet” og en positiv indstilling til livet i almindelighed. Annes positive overskud og
tilgang til de opgaver hun møder, det være sig i undervisningen eller i frikvartererne, er en evne, der
gør Anne værdsat på skolen.
Det faglige:
Annes danskfaglige niveau ligger i den gode ende. Hun læser udmærket og staver og formulerer sig
godt både mundtligt og skriftligt. På det matematikfaglige plan ligger Anne på middel niveau og har
forholdsvis nemt ved at tilegne sig nye regnelogaritmer og finde løsninger på matematiske
udfordringer. Også i sprogfagene ligger Anne også på et middel niveau og viser god interesse for
specielt engelskundervisningen. Hun tager ansvar og arbejder oftest seriøst og forstår at træde i
karakter, når det kræves af hende. Hendes almene viden er god og hun er oftest positivt deltagende i
undervisningen og har godt styr på sin lektiesituation og afleveringer.
Hun klarer sig rigtig godt i idrætsundervisningen, hvor hendes indstilling og tilgang til diverse
discipliner og aktiviteter er sund og positiv. Hun forstår fairplaybegrebet og kan integrere dette i
forskellige aktiviteter som idrætsfaget rummer.
Det Sociale:
Anne fungerer godt med sine klassekammerater på årgangen. Hun har et positivt sind, som
klassekammeraterne og skolens personale sætter pris på. Hun er i stand til at tage vare på både sig selv
og andre.
Der vedlægges elevplaner for Anne i de forskellige fag.
Ønskes yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte mig på mobil xx xx xx xx eller på mail
xxxxxxxxx@xxxxx.com
Med venlig hilsen

Karsten Kaspersen
Klasselærer
XX-Skole

Udtalelse på Anne Andersen, cpr-nr. xxxxxx-xxxx, medlem af xx-klub
Anne Andersen er medlem af xx-klub og har været det siden xx.xx.xxxx og hun har dyrket xxidrætsgren i 7 år på nuværende tidspunkt.
Anne er startet på klubbens begynderhold og har i de første to år trænet 2 gange ugentligt. Herefter har
Anne været med på klubbens talenthold, hvor træningsmængden er øget fra først 3 træninger til på
nuværende tidspunkt at 4 – 6 ugentlig træningspas af cirka 2 timers varighed.
Anne er x,xx meter høj og hendes naturlige fysik ligger rigtig godt til idrætsgren xx.
Anne styrkesider er hendes allerede på nuværende tidspunkt gode teknik, men først og fremmest
træningsvillighed og evne til at modtage og bruge trænernes anvisninger. Hun er således ydmyg i
forhold til sit talent og arbejder hele tiden på at udfordre sig selv og blive bedre – og lærer af de
nederlag, som hun blandt andet oplever ved deltagelse i de internationale turneringer.
Anne skal for at udvikle sig yderligere arbejde bevidst med sin grundlæggende fysik, da det på lang sigt
vil være afgørende for, at hun vil kunne slå i gennem på seniorniveau og blive seniorlandsholdsudøver.
På det fysiske område handler det om styrkelse af mave/ryg og generel smidighed, hvor hun i sin
idrætsgren vil kunne profitere af en forbedring.
Anne har ikke døjet med skader ud over et par almindelige forstuvninger i forbindelse med træning og
kamp.
Anne deltager i såvel nationale som internationale turneringer og ligger i top 3 nationalt og lige under
den absolutte top international i sin årgang.
Vi kender Anne som en ”god pige”, der møder glad op til træning.
Det er i vores daglige arbejde vores opfattelse, at Anne har god opbakning til at prioritere sin idræt fra
sin familie, der på en god og konstruktiv måde støtter Anne.
Anne indgår på nuværende tidspunkt i forbundets kraftcenterarbejde i talentcenter xx og vil iflg.
Landstræner Peter Petersen også fremadrettet være aktuel til forbundets talentarbejde frem mod
seniorlandsholdene.
Hvis der er behov for en uddybelse af beskrivelsen af Anne, kan jeg kontaktes.
Med venlig hilsen
Kirsten Klint
Formand

Klub XX

Udtalelse på Anne Andersen, cpr-nr. xxxxxx-xxxx
På Dansk Idrætsunions vegne kommer hermed en udtalelse omkring Anne Andersen.
Anne er et af de unge talenter i vores idræt, der i en tidlig alder har gjort sig bemærket med en flot
resultatliste, der afspejler en stor træningsindsats og seriøsitet. Via sin klubtræning i Xx-klub er Annes
træningsomfang på 4 – 6 ugentlige disciplinspecifikke træningspas – afhængig af tidspunktet på
sæsonen.
Anne har dyrket idrætsgren xx siden hun som 7-årig startede i XX-klub og har således været i et miljø,
der kontinuerligt gennem adskillige år har fostret talenter, der er indgået i forbundets talentarbejde og
senere udviklet sig til ungdoms- og seniorlandsholdsudøvere.
Anne er pr. i Top 3 i sin årgang og indgår i forbundets talentarbejde på talentcenter xx.
Hun er dygtig teknisk og mestrer de grundlæggende teknikker, Fremadrettede udviklingsområder vil
være på det fysiske plan, hvor Anne skal arbejde
Landstræner Peter Petersen oplyser, at Annes udvikling er positiv og hun vil med en fortsat
træningsindsats og prioritering være potentiel deltager til Ungdoms OL og udøver på
seniorlandsholdsniveau.
I de kommende år vil træningskravene til Anne stige støt. Det vil få indflydelse på Annes dagligdag,
herunder en øget træningsmængde og fleksibilitet i forhold til skolegang – blandt andet i forbindelse
med deltagelse i træningslejre og turneringer i udlandet.
Set fra vores side er idrætsskolemuligheden det rigtige valg for Annes vedkommende i forhold til de
uddannelsesmæssige og idrætslige udfordringer Anne står over for i de kommende år.
Det er vores opfattelse, at Anne er seriøs omkring både sin idræt og sin skolegang og vi har via vores
samarbejde med talentcentret en god og konstruktiv dialog omkring Annes udvikling med såvel klub
som Annes forældre.
Samlet set kan vi således give vores anbefaling i forbindelse med optagelse i en idrætsklasse.
Ønskes yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte mig på mobil xx xx xx xx eller på mail
xxxxxxxxx@xxxxx.com
Med venlig hilsen
Martin Madsen
Sportschef
Forbund XX

Bilag:
Resultatliste:
2008
International turnering Hamborg, Tyskland – nr. 6
Dansk Mesterskab – Individuelt – nr. 2
Dansk Mesterskab – hold – nr. 1
2009
International turnering Hamborg, Tyskland – nr. 3
International turnering, Stockholm – nr. 5
International turnering, Amsterdam – nr. 2
International turnering, Gent – nr. 7
Dansk Mesterskab – Individuelt – nr. 1
Dansk Mesterskab – Hold – nr. 3

