IDROTTSKLASSINFO

Allmänt
Idrottsklassen är avsedd för aktiva ungdomar som idkar idrott.
I verksamheten medverkar förutom skolan också Idrottsakademin i Åbo regionen (TSUA),
idrottsföreningar, grenförbund samt den Olympiska kommittén.

Ansökningsförfarandet
Man kan ansöka från vilken lågstadieskola som helst oberoende av hemkommun.
Åboeleverna gör sin ansökan med blankett i Wilma. Övriga fyller i blanketten ”Ansökan till klasser
med särskild inriktning vid övergång till åk 7” på Åbos hemsidor samt om S:t Olofsskolan inte är den
blivande elevens närskola, blanketten ”Anhållan om rätt till skolgång i Åbo”! Blanketterna skannas in
och skickas till christer.karlsson@turku.fi

Mål
Att stöda den unga idrottarens tillväxt och utveckling som idrottare och studerande
Eftersträvan att utveckla de olika färdigheterna och egenskperna.
Innehåll i Olympiska kommitténs ”växa till idrottare”-program används.

Veckoprogrammet
Morgonträningarna ordnas på tisdag- och torsdagmorgon.
De elever som av sina egen förening eller akademigrupp blir inkallade till respektive förenings eller
grupps träningar tränar med sin förening. Övriga elever deltar i allmänna träningar som S:t
Olofsskolan tillsammans med Idrottsakademin ordnar. Dessa träningar leds av gymnastiklärarna
Jörgen Lindblom (Sossen) och Pertti Sahlberg (Akademin). Dessa träningar ordnas under hösten och
våren i trakterna kring Paavo Nurmi stadion. Vintertid ordnas träningarna i Kuppis idrottshall. Under
tiden som föreningarna och akademigrupperna inte har egna träningar deltar alla elever i allmänna
träningar.
Till idrottsutbudet hör också skolans egna läroplansenliga gymnastikundervisning samt stadens egna
träningstidsruta tisdagar klockan 14-16.

Urvalsprov och antagande till klassen.
Urvalsprovet består av ett lämplighetstest (soveltuvuuskoe.fi) samt en nivåbedömning.
I lämplighetstestet kan man få 40p/2, maximalt 20p
I nivåbedömningen används grentester. Nivåbedömningen ger 0-8p.

Inga inbjudningar till lämplighets- eller grentester skickas ut!!!
Grentesterna är inte obligatoriska.
Den viktigaste faktorn som påverkar antagandet till idrottsklassen är poängtalet i lämplighetstestet.
Akademin utreder vid behov nivåbedömningspoängen i grenar som inte ordnar grentest (golf,
tennis, handboll…)
Bekanta dig med www.soveltuvuuskoe.fi och förbered dig för testet!

Testdatum
Lämlighetstest torsdagen den 11.2. klockan 8-11 i Kuppis idrottshall (ingen redskapshantering)
Endast för insjuknade elever reservdatum to 18.2. klockan 12-15 Vasaramäki skolan (Syreeni).
Obs! Detta är inte ett alternativdatum för någon!
Grentest
Fotboll torsdag 4.2. klockan 11-15 Impivaara fotbollshall
Redskapsgymnastik fredag 5.2. klockan 8-10 Alfa
Simning tisdag 9.2. klockan 9-11 Impivaara simhall
Innebandy onsdag 10.2. klockan 8-11 Kuppis bollhall
Ishockey onsdag 10.2. klo 11-14 Impivaarahallen

Basketboll onsdag 10.2. klockan 8-11 Samppalinna bollhall
Synkroniserad konståkning torsdag 11.2. klockan 8-10 Varissuo ishall

Resultat delges senast 8.3.
Poäng i lämplighetstest kan fås mot förfrågan efter att resultaten delgetts.

Eventuella frågor före ansökningen kan riktas till Pertti Sahlberg (Akademin) pertti.sahlberg@turku.fi
tel. 0401490572
Kontaktuppgifter:
rektor, Christer Karlsson
Akademin, Pertti Sahlberg 0401490572
gymnastiklärare, Jörgen Lindblom
studiehandledare, Rainer Svens
e-mail: förnamn.efternamn@turku.fi

VÄLKOMMEN TILL IDROTTSKLASSEN

