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Lidt historik om vores 
talentprogram

� Deltog i 3-dages lærerkursus hos Science Talenterne i 
2011

� Startede som talentkoordinator i 2011
� Udbyggede talentprogram fra hovedsageligt at være 

deltagelse i konkurrencer, til at bestå af flere lokale 
tilbud samt eksterne talenttilbud

� Talentvejlederuddannelsen i 2017: Fik lavet en mere 
udbygget talentstrategi



Overblik over talenttilbud

� Workshops lokalt på skolen – åbent for alle
� Talentforløb udenfor skolen – udvalgte elever
� Konkurrencer – hele klasser og enkeltelever
� Talenttilbud til folkeskoleelever



Tilbud lokalt på skolen
-  de fleste udenfor skoletid

• Naturvidenskabelige workshops 
      6-8 workshops om året. På skolen og besøg ud af huset.

• Forfatterværksted 
• Cambridge English
• Kunstliga
• Frivillig idræt
• Frivillig musik
    Kor, Musical, Big band, 
      Operation Syng, MGP







Større talentforløb udenfor skolen
� Deltagerskole ved Akademiet for Talentfulde Unge 

(ATU)
- ca. 4 elever pr. årgang, udenfor skoletid

� Deltagerskole ved Science Talenterne i Sorø
- 3-5 elever pr. årgang, i skoletiden, 3-dages varighed pr. camp

� Projekt Forskerspirer
- 3 - 5 elever, (2.g) selvstændigt projekt med en forsker, 

konkurrence

� Sub University
 - For elever fra ”gymnasiefremmede” hjem, ca. 5 dage





 Georg Mohr konkurrencen
- 1. runde obligatorisk for alle Mat 

A elever
- Konkurrencen laves til et 

skoleevent 
- Træningsworkshop

Naturvidenskabelige 
konkurrencer
A-lympiade i matematik, Fysik 
OL, Kemi OL, Biologi OL samt 
Drughunter konkurrencen.

Konkurrencer
- for klasser og enkelt-elever



Øvrige konkurrencer

• Unge Forskere konkurrencen
• Filosofi OL
• Skrivecup
• Sprogolympiade
• Samf Cup 



 
Samarbejde om talentudvikling i 

lokalområdet 
• Junior Talent afdeling (8.-9. kl. elever)
• Tilbyder naturvidenskabelige temaforløb til hele 

klasser til kontaktskoler



Fordele ved en talentstrategi

� Hjælper til at sikre et mere 
kontinuert talentarbejde

� Giver overblik og faste aftaler 
over talentinitiativer – for både 
lærere og ledelse

� Giver overblik over 
ansvarsområder



Talentvejlederuddannelsen

� God indsigt i forskellige måder at anskue 
talent – forskellige talentprofiler

� God inspiration til at komme i gang med 
konkrete talentforløb

� Mest af alt: Frugtbar vidensdeling og 
samarbejde med andre talentkoordinatorer – 
mulighed for at drøfte udfordringer



Talentkoordinators opgaver
� Organisere Naturvidenskabelige Workshops  
� Informere elever om talentprojekter (herunder 

OL-konkurrencer mv) 
� Informere lærere om talenttilbud og talentprofiler
� Kommunikere med lærere og ledelse ang. udtagelse 

af elever til talentprojekter
� Holde møder med elever i talentprojekter og hjælper 

med praktiske forhold
� Deltage i repræsentantskabsmøder ATU/Junior 

Talent



� Koordinere og tilmelde elever til konkurrencer
� Koordinere juniortalent 
� Besøge folkeskoler i forbindelse med rekruttering
� Skabe synlighed omkring talentarbejdet på samlinger 

og sociale medier



Udfordringer
� At rekruttere elever til større talentprojekter- kræver 

god kontakt til elevernes lærere og personlig kontakt 
til eleverne. Er det de rigtige elever vi får tilmeldt?

� At rekruttere elever til lokale workshops – der er et 
hav af tilbud til eleverne efter skoletid i byen!

� At de dygtige elever ikke altid har overskud til at 
deltage i konkurrencer der tager tid udenfor skoletid

� At rekruttere talenter i grundskolerne – nødvendigt 
at møde personligt op på skolerne og den enkelte 
lærer spiller en stor rolle

� Risikoen for at få for mange talenttilbud


