
Certifikat
i Science og Talent
Science Talenter arbejder for, at flere 
unge talenter oplever at blive udfordret i 
den daglige undervisning. 

Erfaringer fra forskningen fortæller os, at 
talenters interesse for skolen og deres 
trivsel stiger, når de udfordres på et 
passende kognitivt niveau. Derfor har 
Science Talenter udviklet en certificering, 
som danske grundskoler kan tildeles, 
hvis følgende krav opfyldes. 

En grundskole med 
Talentcertificering skal hvert år have
• Talentaktiviteter inden for naturfagene
• Mindst en uddannet talentvejleder
• En opdateret talentstrategi, som er godkendt af 

Science Talenter

En certificeret grundskole skal 
minimum opfylde tre af følgende punkter
• Elever der deltager i nationale 

naturfagskonkurrencer og/eller events  
• Elever der deltager i forløb hos Science Talenter
• Samarbejde med lokale ungdomsuddannelser 

om naturfag
• Samarbejde med virksomheder, hvor naturfag er 

i fokus
• Skolens talenter møder naturfaglige rollemodeller
• Udskolingseleverne får inspiration til en 

uddannelsesfremtid præget af naturvidenskab

En certificeret grundskole 
sikrer som minimum i sin talentstrategi
• At talentvejlederen har en løbende dialog 

med ledelsen og lærerne omkring skolens 
talentstrategi  

• At alle lærere er bevidste om skolens 
talentstrategi

• Talent og talenttiltag tages jævnligt op på 
lærernes teammøder 

• Der arbejdes på at skabe en kultur, hvor det er 
cool at være klog

En grundskole med certificering får
• Et fysisk certifikat der attesterer, at skolen er 

certificeret 
• Et flag der symboliserer, at skolen er certificeret
• Et digitalt certifikat i form af et banner til 

brug på skolens website og ved gymnasiets 
markedsføring

• Invitation til videndelings- og netværksmøder 

Derudover får en certificeret grundskole de 
samme fordele, som et medlemskab af Science 
Talenters Grundskolenetværk giver
• Konkrete ideer til, hvordan talentarbejdet kan 

blive en del af den inkluderende folkeskole
• 

hjemme på skolen. Få inspiration til form og 
indhold på sciencetalenter.dk

• To årlige fripladser på et lærerkursus i 
talentpleje

• En friplads på Science Talenters årlige 
talentkonference i december

• Invitation til den årlige talentdag i Folketinget
• Førsteret til at tilmelde lærere til talentvejleder-

uddannelsen
• Førsteret til at tilmelde talenter til camps for 

grundskoletalenter
• 20% rabat på alle andre arrangementer hos 

Science Talenter
• Mulighed for at bruge vores logo og navn ved 

markedsføring

Pris
Talentcertificeringen koster 6.000 kr. om 
året. Prisen inkluderer både medlemskab af 
Grundskolenetværket og Certifikat i Science og 
Talent. Beløbet er momsfritaget.

For mere info
om Certifikat i Science og Talent på 
sciencetalenter.dk.

Eller kontakt projektleder Søren Peter Dalby 
Andersen på soeren.peter@sciencetalenter.dk
eller talentchef Nynne Afzelius på 
nynne@sciencetalenter.dk 


