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Talent skal dyrkes - vi må ikke glemme de dygtigste! 

 

Mens vi ser frem mod juleferien, og et nyt og forhåbentlig væsentligt bedre år, er det vigtigt 

også at huske på de dygtigste unge. 

 

For det første fordi Talenterne udgør et enormt potentiale for Danmark. Hvis vi giver 

de talentfulde unge de ekstra faglige udfordringer, som de har brug for, udvikler de deres 

potentiale og det har både de selv, forskning, virksomheder og vi som land brug for, at de 

gør. Det er talenterne, som skal finde kuren mod coronavirus, udvikle innovative og 

banebrydende produkter og starte nye virksomheder. 

 

For det andet smitter talent. Forskning viser, at talenterne ikke blot styrker deres egne 

kompetencer, men også deres kammerater og klasse, når de stimuleres i de rigtige 

rammer. De tager den ekstra motivation med tilbage til den øvrige klasse og bidrager 

yderligere til det gode miljø med ny viden og energi, og ofte involverer de sig mere i at 

hjælpe deres klassekammerater 

 

For det tredje – og vigtigste - skylder vi talenterne det. Vi må ikke tro at ”de dygtigste 

skal nok klare sig”. For hvis ikke de talentfulde elever møder tilstrækkelige faglige 

udfordringer, er der risiko for, at de underpræsterer, bliver demotiverede og mistrives. Som 

alle andre børn og unge har talenterne behov for at blive set og lyttet til med udgangspunkt 

i deres ressourcer, interesser og behov. 

 

  

 

  



 

Forskning dokumenterer behovet for talentudvikling – 

kæmpe potentiale for at motivere de dygtigste unge!  

 

  

 

 

 

  

 

Dette viser bl.a. den canadiske talentforsker Francoys Gagnes mangeårige forskning med 

al tydelighed. Vi har igennem længere tid være i tæt kontakt med Francoys Gagne og har 

fået lov til at dele hans forskningsresultater her i Danmark. Blandt andet viser en af hans 

modeller, at der er voldsomt stor spredning i læringskurverne i en gennemsnitlig klasse, 

idet kun halvdelen af klassen efter 8 års skolegang har lært det forventede pensum, mens 

dem med de stejleste læringskurver, har klaret det dobbelte af det forventede pensum, 

dvs. 8 års pensum, på kun 4 år. 

 

Gagnes forskning viser desværre også, at det kun er 30% af dem, der har potentiale til at 

præstere på topniveau, der reelt gør det, mens 30% præsterer middel eller lavt. Det vil 

sige, at der er et kæmpe potentiale for at se, motivere og udvikle de dygtigste unge. Derfor 

er det så vigtigt, at vi tilbyder de dygtigste elever større udfordringer, end de kan få 

sammen med resten af klassen. Det ser vi med al tydelighed hos Akademiet og vi ser den 

glæde og energi, det giver vores elever at blive mødt på deres eget niveau med andre, der 

har samme læringskurver. 

 

Gagne udgiver i 2021 en ny bog om sin forskning og præsenterer i denne forbindelse en 

revideret version af The Differentiated Model of Giftedness and Talent. Gagne har, som 

optakt til bogudgivelsen, udgivet en artikel, som vi har fået lov til at lægge på vores 

hjemmeside her. 

 

  

https://talentfuldeunge.dk/overview-dmgt


 

 

Sekretariatschef, ATU Øst, Ellen Smidt-Nielsen 
 

  

 

  

 

Et overflødighedshorn af aktiviteter på ATU programmet i 

2021 – de dygtigste elever bliver ikke glemt! 

 

De dygtigste elever må ikke blive glemt i denne coronatid. De videbegærlige og nysgerrige 

elever, der nemt kan savne udfordringer. De elever, der har en stejl læringskurve, lysten 

og viljen til at yde en særlig indsats og har potentialet til at blive blandt de 10% bedste på 

deres årgang. 

 

Vores nuværende talentfulde ATU elever årgang 19 med 425 elever, der afslutter det 

toårige ATU diplomprogram i december, kan den 26. januar se frem til at modtage deres 

diplom ved vores onlinediplomoverrækkelse, hvor vi fejrer vores talenter med eksternt 

foredrag, taler og kåring af ’Årets Underviser’. Året har budt på udfordringer og ny læring 

for os alle sammen. Blandt andet er vores undervisere blevet dygtige til at gøre 

undervisningen så interaktiv som muligt for eleverne også online. 

  

 

 

  

 

  



 

Spændende forårsprogram om hjørnet i 2021 

 

Vores kommende ATU elever årgang 21 kan også se frem til et interessant og fagligt 

udfordrende program, som igen byder på et overflødighedshorn af spændende aktiviteter, 

foredrag og workshops. Eleverne får mulighed for at dykke ned i emner som blandt andet 

cybersikkerhed, projektledelse, moderne nobelpriser, humanbiologi samt filosofi og 

ungdomsliv. For ikke at tale om workshops med Escape Rooms og samarbejde. Og vi er 

klar med ekstra online undervisning på alle aktiviteter, så længe det er nødvendigt.  

 

  

 

 

 

  

 

Åbent Akademi for alle elever på ATU, samarbejdspartnere og elever på vores ATU'ers 

gymnasier, byder næste år også på spændende foredrag med bl.a. epidemiforsker Lone 

Simonsen samt bestyrelsesformand og tidligere virksomhedsleder, Stine Bosse  

 

  

 

      

 

  

 

  

Online infomøde om ATU og ansøgningsworkshops for 

kommende ATU elever  
 



 

Forberedelserne til optag af ATU årgang 21 er i fuld gang. I januar modtager 

talentkoordinatorerne på gymnasierne mere information om optagsprocessen til ATU samt 

ansøgningsskabelon og link, som eleverne skal bruge til at søge om optagelse på ATU 

2021. Deadline for ansøgninger til ATU er den 1. marts 2021. 

 

I januar og februar 2021 tilbyder vi online info- og skriveworkshops for interesserede 

gymnasielever. Talentkoordinatorerne modtager link til online info- og 

ansøgningsworkshops, som videreformidles til eleverne. Den 21. januar kl. 15-15.30 kan 

interesserede elever deltage i et online informationsmøde om ATU, høre om programmet 

og møde tidligere ATU elever. Eleverne kan tilmelde sig online informationsmødet om ATU 

her. 

 

Vi glæder os til at læse ansøgninger og byder forhåbentlig mange nye unge ATU'ere 

velkommen. 

 

Hvis du gerne vil vide mere om ATU programmet, optagsprocessen eller gerne vil have 

online besøg af ATUs Team Info, så skriv til projektleder Karen Pasquali Povlsen på 

karen@talentfuldeunge.dk.  

 

  

 

 

 

  

 

  

Spændende forårsprogram i vente for Yngre Talenter og 

Junior Talent  
 

Kemiske katastrofer, Klimapsykologi og Moderne journalistik. Det er nogle af de emner, 

vores Yngre Talent elever og Junior Talenter i hhv. 6. og 8. klasse kan se frem til at blive 

klogere på næste år. Planlægningen af forårets program for Yngre Talenter og Junior 

Talent er i fuld gang, og vi tør godt love, at der er et væld af spændende udfordringer i 

vente for vores talentfulde elever i grundskolen. Vi lægger ud med online undervisning, 

men er klar til at omlægge til fysisk undervisning i det øjeblik, coronasituationen tillader det. 

 

Tak til alle vores værtsgymnasier og samarbejdspartnere for samarbejdet om programmet 

og afviklingen af alle arrangementerne. Ikke mindst for jeres store fleksibilitet i denne 

https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=95244
mailto:karen@talentfuldeunge.dk


 

coronatid, der byder på mange omlægninger. 

  

 

 

  

 

  

Erhvervstalenter årgang 20 modtager diplomer den 12. 

januar og 2 mio. kr. fra Nordea-fonden til videreudvikling 

 

Vores talentfulde erhvervsskoleelever på ATUs 1-årige diplomprogram Erhvervstalenter, 

har på en business og innovations camp i efteråret lært, hvordan man omsætter en idé 

eller et koncept til en forretningsplan og pitcher den til samarbejdspartnere. 

 

Den 12. januar modtager eleverne diplomer i forbindelse med en online workshop, hvor et 

eksternt panel vil give feedback på deres ideer og forretningsplaner. Som noget ekstra får 

erhvervstalenterne i år også mulighed for 1-til-1 sparring om deres forretningsplan og ideer 

sammen med én vores dygtige og erfarne undervisere. 

 

  

Det er derfor også en stor glæde at kunne fortælle, at ATU netop har modtaget knap 2 mio. 

kr. i støtte fra Nordea-fonden til den videre udvikling, udbredelse og forankring af 

Erhvervstalenter, der fokuserer på innovation og entreprenørskab. 

  

Vi vender tilbage med mere information om optag til næste års hold af talentfulde 

erhvervsskoleelever i begyndelsen af det nye år. I januar og februar vil det blandt andet 

være muligt for eleverne at deltage i online informationsmøder, hvor ATU Øst og tidligere 



 

elever fortæller om næste års program i innovation og entreprenørskab. 

 

Hvis du vil vide mere om talentprogrammet Erhvervstalenter, der starter marts/april 2021, 

eller modtage informationsmateriale, er du velkommen til at kontakte 

kommunikationsansvarlig Caroline Broge på caroline@talentfuldeunge.dk. 

 

  

 

  

 

Gode evalueringer trods Corona: ATU Øst er klar med 

online undervisning til elever på alle vores programmer! 

 

Hos ATU Øst evaluerer eleverne undervisningen eller aktiviteten efter endt undervisning 

på alle talentprogrammer. Og vi kan se, at onlineundervisningen i efteråret opnår 

evalueringer på samme høje niveau som den fysiske undervisning. 

 

Elevernes feedback er vigtig for os i udviklingen af vores talentprogrammer og vi tilpasser 

løbende vores tilbud efter, hvad der virker bedst for eleverne. 

 

  

 

  

Velkommen til Nyt Talent Point  
 

Tårnby Gymnasium & HF er i år blevet udpeget som Talent Point i Danmark gennem det 

internationale talentnetværk ECHA (European Council of High Ability). Alle vores 

samarbejdspartnere, som modtager dette nyhedsbrev, har mulighed for at blive Talent 

Point og dermed få adgang til et stærkt netværk af andre europæiske organisationer, der 

arbejder professionelt med talentudvikling samt den nyeste internationale viden, forskning, 

artikler og konferencer om talentudvikling. Hvis I har lyst til at blive Talent Point, kan I 

ansøge via linket her: Apply to join ETSN. Det koster kun 1.000 kr. årligt at være medlem 

af ECHA. 

 

Du kan også læse mere her: ECHA og ETSN. 

 

Læs presseomtale af Tårnby Gymnasium som Talent Point her. 

  

mailto:caroline@talentfuldeunge.dk
https://etsn.eu/apply-to-join-etsn/
https://www.echa.info/
https://etsn.eu/apply-to-join-etsn/
https://www.oravis.dk/index.php/business/6774-talentprogram-pa-tarnby-gymnasium


 

 

 

  

 

  

 

God jul og godt nytår til alle vores samarbejdspartnere!  
 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst ønsker alle vores samarbejdspartnere en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår og takker. Vi er dedikerede til at sikre tilstrækkelige 

udfordringer til de dygtigste unge under og efter COVID-19. Vi glæder os over vores gode 

samarbejde med jer samt ikke mindst vores elevers begejstring. 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

  

 

Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj, info@talentfuldeunge.dk 
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