
Talentkonference 2022
Årets tema: Talentkultur og talentudviklingsmiljøer

Torsdag d. 3. november på 
Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø

Mærsk Mc-Kinney Møller 
Videncenter i Sorø

Talentkulturen på skolen eller 
gymnasiet er central for, hvordan de 
talentfulde unge trives og udvikler 
sig. Hør Jens Dolin, KU, give en 
didaktisk vinkel på talent, progression, 
evaluering, motivations teori og 
Kristoffer Henriksen, SDU, fortælle 
om talentudviklingsmiljøer og mental 
sundhed. Ud fra sin forskning vil 
Charlotte Madsen, AU og UCN  
desuden give os et indblik i, hvilke 
dilemmaer eleverne kan opleve ift. 
at blive en del af skolens faglige og 
sociale fællesskaber.

Dagen byder også på masser af praksis-
erfaring fra talentarbejdet i skoler og på 
gymnasier, og på ‘Talentfair’ får du helt 
konkrete ideer og ny inspiration til din 
talentundervisning. Violinist Kim Sjøgren 
runder dagen af med beretning fra sit 
eget arbejde med unge musiktalenter, 
krydret med indslag på violinen.

Læs mere og tilmeld jer på sciencetalen-
ter.dk/talent-konference-2022/

https://sciencetalenter.dk/talentkonference-2022/
https://sciencetalenter.dk/talentkonference-2022/


PROGRAM

9.00 - Kaffe og lune boller

9.30 Velkomst i auditoriet og introduktion til 
dagen

 Dorte Salomonsen, Talent- og Udviklingschef, Astra

9.40 Talentlandskabet v. Dansk 
talentnetværk 

 Kortlægning af talentindsatser for børn 
og unge i Danmark. Hvor godt dækker 
talentindsatserne? Er der hvide pletter på 
landkortet? 

10.00 Didaktisk vinkel på talent, progression, 
evaluering, motivationsteori

 v. Jens Dolin, professor Emeritus i naturfagenes 
didaktik

10.50 Pause

11.05 Hvad kan eleverne  lære os om 
skolelivets udfordringer og dilemmaer 
ift at blive en del af skolens 
fællesskaber?

 Hvorfor har mange af de elever, som 
betegnes som højt begavede, med særlige 
forudsætninger, eller fagligt stærke det svært 
i skolen? Aktuel forskning sætter fokus på 
skolevanskeligheder set fra et elevperspektiv.

 v. Charlotte Madsen, lektor UCN og ph.d. 
studerende Aarhus Universitet, DPU

12.00 Frokost i Skjalm Hvide 

13.00 Politisk initiativ om styrket fokus på 
højt begavede elever

 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
fortæller om det nye politiske initiativ om 
et styrket fokus på højt begavede elever 
gennem tidlig opsporing og nye redskaber 

 v. Laura Frandsen, Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet, og medlem af arbejdsgruppen i forbindelse 
med det politiske initiativ.

13.18 Intro til workshops (2 min) 

13.20 Find din workshop

13.25 Workshops 
 (vælg mellem 3 forskellige workshops - 

hver workshop gennemføres kun én gang)
 Grundskole: Fremme af talentkultur 

i grundskoler v. talentvejledere på 
grundskoler.

 Gymnasium: Organisering af talentarbejdet 
på Egå og Risskov gymnasier 

 v. Jesper Melchjorsen og Pia Møller Jensen, 
Egå gymnasium samt Astrid Frøhlich Staanum, 
Risskov gymnasium

 Teknologi og talent: Talent med fokus på 
robotteknologi. 

 v. Mikkel Kofoed og Steen Eiler Jørgensen, 
Science Talenter, Astra

14.10 Talentfair, network og mingling 
 Nyd din kaffe og kage mens du networker 

og får ny faglig inspiration til din 
undervisning fra talentcamps og andre 
talentindsatser.

14.45 Mennesker, medaljer og mental 
sundhed: Talentudviklingsmiljøer i 
sport v. Kristoffer Henriksen, Professor, SDU 

15.30 Talent for musik
 Violinist og foredragsholder Kim Sjøgren 

fortæller om sit arbejde med unge talenter 
og sin egen talentudvikling, krydret med 
små indslag på violinen.

 v Kim Sjøgren, musiker og foredragsholder

16.15 Tak for i dag 


