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Nyhedsbrev
April 2019

Åbent Akademi

Det er Akademiet for Talentfulde Unge Østs mission at skabe mest mulig talentudvikling for
alle. Efter den positive respons på sidste års Åbent Akademi arrangement samt efterfølgende
netværksmøde har vi arbejdet videre i forsøget på at tilbyde mere talentudvikling ikke bare til de i
alt 1.800 elever, der hvert år følger vores programmer, men også til interesserede lærere og
elever på samtlige af de skoler og gymnasier, der har elever på ATU Øst. Vi introducerer derfor
Åbent Akademi, som automatisk giver alle ATU Østs samarbejdspartnere følgende fordele: 

Mulighed for at sende ekstra elever og lærere med til Åbent Akademi arrangement 1-2
gange årligt
Invitation til årlig netværksdag for ledelse, talentkoordinatorer, lærere og andre
samarbejdspartnere
Oplæg om talentudvikling ved interne og eksterne arrangementer
Rådgivning i forbindelse med opstart og videreudvikling af talentprogram
Et digitalt banner til brug på egne hjemmesider og digitale medier, som synliggør vores
samarbejdspartneres engagement i de dygtigste unge: Talent Partner
4 nyhedsbreve årligt 
Adgang til digitalt vidensunivers om talent, se www.talentfuldeunge.dk 

Skriv til sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen på ellen@talentfuldeunge.dk eller
kommunikationsansvarlig Camilla Kjeldahl på camilla@talentfuldeunge.dk for at høre mere. Vi
holder dig selvfølgelig også løbende informeret om disse tiltag. 

http://www.talentfuldeunge.dk/
mailto:ellen@talentfuldeunge.dk
mailto:camilla@talentfuldeunge.dk
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Politisk opbakning til talenterne
ATU Øst Advisory Board Formand Jens Boe Nielsen samt sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen
har de seneste måneder afholdt nogle meget positive og opmuntrende møder med de politiske
ordførere fra S og V for at informere om Akademiet for Talentfulde Unge Østs 4 programmer;
ATU programmet, Junior Talent, Yngre Talenter og Erhvervstalenter, samt erfaringerne fra mange
års talentudvikling. 

Det har bl.a. resulteret i et læserbrev af børne- og undervisningsordfører (V) Anni Matthiesen og
sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen, som du kan læse et kort uddrag af nedenfor:

’For nogle virker det mærkeligt at investere i de elever, der klarer sig allerbedst, når vi samtidig
har elever i vores skolesystem, som er fagligt eller socialt udfordret. Men det ene udelukker altså
ikke det andet. Og hvis vi skal løfte det danske skolesystem, så skal vi både løfte i bunden og i
toppen. Uanset om elever har brug for ekstra støtte, fordi de er fagligt udfordrede - eller om de har
brug for ekstra udfordringer. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at møde eleverne, der hvor de er. Vi
skal ikke glemme eller overse vores talenter. 

At træne og dyrke vores talenter gavner de talenter, vi tør satse på. Det gavner deres skoleklasse.
Og det gavner vores samfund.’

Akademiet for Talentfulde Unge Øst er derfor glade for at se, at regeringen sætter talent på den
politiske dagsorden. Regeringen har præsenteret en ny talentindsats, som skal sikre, at alle
elever får mulighed for at udvikle deres talent. Med indsatsen følger 65 millioner kroner fra
2019 og frem til 2023. En national talentenhed skal understøtte en samlet indsats, indsamle viden
og skabe et digitalt talentunivers til gavn for skoler og ungdomsuddannelser.

Velkommen til årgang 19 på ATU programmet

Over 600 talentfulde unge har i år sendt ansøgning til ATU programmet. Ca. 440 nye deltagere
var heldige at slippe gennem nåleøjet i et meget flot felt. 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst byder i disse dage velkommen til Årgang 19. Første
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workshop 'Dyrk dit talent' sætter fokus på talenternes faglige og personlige udvikling. Det handler
nemlig ikke kun om at have talent - men om at udvikle og dyrke sit talent. Om mål, flid,
vedholdenhed samt evnen til at forstå og handle ud fra egne evner, styrker og svagheder. 

Pris til årets bedste underviser på ATU Øst

Akademiet for Talentfulde Unge Øst overrakte for første gang prisen til Årets ATU underviser for at
sætte fokus på den exceptionelle undervisning. Prisen som ’Årets underviser’ uddeles for at
anerkende de talentfulde undervisere, som hver især er blandt de dygtigste inden for deres felt,
og som gennem deres undervisning formår at udfordre, inspirere og engagere talenterne. Dette
års underviserpris gik til prodekan og lektor v. Københavns Universitet Kristian Cedervall Lauta.  
‘Kristian Cedervall Lauta leverer undervisning af særdeles høj kvalitet. Som underviser i Jura og
Menneskerettigheder gør Kristian vanskelige juridiske problemstillinger relevante og komplekst
juridisk stof konkret. Han formår at inddrage deltagerne med sin interaktive og livlige undervisning
og skaber hermed et helt unikt læringsmiljø. Med sit brusende engagement, sine blændende
formidlingsevner og store faglige viden formår han at rykke deltagerne, som har evalueret hans
undervisning ekstraordinært højt’ fortæller Ellen Smidt-Nielsen.

Læs mere her

Stærkt forårsprogram på Junior Talent og Yngre Talenter
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I alt ca. 800 Junior Talenter og Yngre Talenter følger nu Akademiet for Talentfulde Unge Østs
diplomprogrammer, hvor de bl.a. diskuterer  'Det gode samfund', klimaforandringer og
eksperimenterer med fysikkens love om bevægelse.

Optag for Junior Talent og Yngre Talenter starter så småt op

I forlængelse af de seneste års store tilstrømning til både Junior Talent og Yngre Talenter starter
vi allerede her i foråret op med information om optag samt foldere og plakater til brug for skolerne
til at informere talenterne. Der er i år mulighed for, at eleverne selv kan uploade deres ansøgning
direkte til Akademiet for Talentfulde Unge Øst. 

Få besøg af Akademiet for Talentfulde Unge Øst til at fortælle om programmet til lærere,
potentielle elever og forældre. Skriv en mail til projektleder Camilla Kjeldahl
på camilla@talentfuldeunge.dk

Erhvervstalenter er kommet godt fra start

Torsdag d. 21. marts startede 61 talentfulde erhvervsskoleelever på Akademiet for Talentfulde
Unge Øst nye diplomprogram, Erhvervstalenter. Talentprogrammet samler elever på tværs af
erhvervsuddannelserne til workshops med førende virksomheder, opinionsledere og iværksættere
med særligt fokus på innovation og entreprenørskab og er støttet af Nordea-fonden.
 
Ekspert i innovationsledelse og lektor v. Copenhagen Business School Susanne Justesen satte
rammen for det etårige diplomprogram, hvor der venter erhvervstalenterne praktisk og teoretisk
viden om bl.a. innovation, entreprenørskab, ledelse, markedsføring og projektledelse. Viden, som
er med til at fremtidssikre deres kompetencer i et globalt videnssamfund. 

Interesserede kan kontakte Akademiet for Talentfulde Unge Øst på christina@talentfuldeunge.dk
for mere information. 

Fokus på innovation i selskab med Bülow, Mikkeller og Ahlers

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:camilla@talentfuldeunge.dk
mailto:christina@talentfuldeunge.dk


Page 5 of 5

Akademiet for Talentfulde Unge Øst var inviteret til debat med nogle af Danmarks største
fødevareentreprenører: Johan Bülow (Lakrids by Johan Bülow) og Mikkel Borg Bjergsø
(Mikkeller). De diskuterede sammen med vært på Løvens Hule, Dorte Fals, hvilke muligheder og
udfordringer danske iværksættere møder, når de satser på deres drømme. De var enige om at
vejen til målet som regel indebar modet til at fejle.
 
Debatten blev løbende kommenteret af iværksætter og Uddannelses- og forskningsminister,
Tommy Ahlers, der ud fra sin viden om og erfaring med iværksætteri og entreprenørskab gav et
bud på, hvor han tror, Danmark er på vej hen, når det kommer til gastronomisk iværksætteri. 

Mørkhøjvej 78 * 2700 Brønshøj * info@talentfuldeunge.dk

 

 

 

 

 

 
 
Ønsker du ikke at modtage nyt fra Akademiet for Talen2ulde Unge Øst, så skriv en mail Dl
karin@talen2uldeunge.dk

mailto:info@talentfuldeunge.dk
https://www.facebook.com/talentfuldeunge/
http://talentfuldeunge.dk/
https://www.instagram.com/atu_oest/
mailto:karin@talentfuldeunge.dk



