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Uglegårdsskolens kultur

Beliggende i Solrød

1186 elever fordelt i fem spor samt to specialklasserækker

180 ansatte

Ca. 20 vejledere i div. fag, AKT, inklusion mv.

Alle lærere har 4 timer til hhv. vejledning og observation

En forventning fra ledelsen om, at talenterne udfordres i den almindelig undervisning samt via eksterne 
talenttilbud og samarbejde med gymnasiet.

Åbne døre

Værdigrundlag: “Jeg kan, jeg dur. Alle er en af vore egne”.



Højtbegavet - en definition

Andre betegnelser:

● Hurtige hjerner
● Stort læringspotentiale
● Krøllede hjerner
● …

En højtbegavet person har en gennemsnitlig IQ på 130 eller mere svarende til 
2% af befolkningen. (Rubenius i Nissen 2019)



Kendetegn ved højtbegavede 

De klarer sig nok… Nej, er lige så forskellige fra 
“normalen”, som et barn med en IQ på 70

Desuden:

Øget sensibilitet

Følelsen af anderledeshed

Hyperrefleksivitet - svært at stoppe tankeprocesser

Folkeskolen skal skabe rammer for social og falig 
trivsel for alle børn.



Talentfuld og højtbegavet?



“Et godt tilbud”
Et trivselstilbud for højtbegavede elever på Uglegårdsskolen 

Elevrettede tilbud:

Undervisning på små hold

Ekskursioner

Samtaler

 4 ugentlige lektioner + 100 timer

Kollegarettede tilbud:

Screening af elever

Vejledning ift. elever

Vejledning ift. undervisning

Observation i klassen

Andre opgaver:

Arrangere faglige oplæg

Sikre overlevering

Deltage i netværksmøder

Forældresamtaler

Sparring med lokalpolitikere

Koordinere tilmelding til eksterne 

talenttilbud

Udvikle talentstrategi



Vores værktøjskasse

Screeningslister (Poul Nissen)

Learning Rating Scale (Poul Nissen)

Well-being Rating Scale (Poul Nissen)

Blomstermodellen



Blomstermodellen - et eksempel

Differentier oppefra

Hop ind på 
passende niveau



Hvordan mødes højtbegavede elever relevant i skolen?

● L. Silverman: “Spørg de højtbegavede elever, hvad de har brug for”.

● Faglige udfordringer som trivselsfremmende tiltag

● Fokus på opgavens kompleksitet

● Opmærksomhed på opfattede gentagelser

● Åbne opgaver med potentiale for at gå i alle mulige retninger - alle trin i opgaven er ikke defineret - 

og er ikke i bestemt rækkefølge.

● Omtænk opgaver, så de er indenfor elevernes interesseområder - eksempelvis skriv en rap frem for 

en boganmeldelse

Trivselsfremmende tiltag for de højtbegavede elever kommer alle elever til gode!
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