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Invitation til Åbent Akademi – Førende virusforsker fortæller
om erfaringer fra Covid- 19 krisen
Akademiet for Talentfulde Unge Øst ønsker at tilgodese ikke bare de i alt 2.100 elever,
der hvert år følger vores programmer, men også interesserede lærere og elever på
samtlige skoler, gymnasier og erhvervsskoler, der har elever på Akademiet for
Talentfulde Unge Øst. Vi afholder derfor et par gange om året Åbent Akademi, med
eksterne oplægsholdere, eksperter og opinionsledere, hvor der er mulighed for at tilbyde
elever, lærere og kollegaer pladser.
Det er derfor med stor glæde at vi kan invitere til oplæg ved Åbent Akademi med
topforsker og professor i infektionssygdomme, Jens Lundgren, torsdag den 12.
november kl. 16:00- 18:00 på Nørre Gymnasium.
Jens Lundgren er én af de ledende virusforskere i Danmark og har været én af de mest
anvendte eksperter under Covid- 19 krisen. Jens Lundgren har bl.a. siddet med i den
ekspertgruppe, der rådgiver Sundhedsstyrelsen om både retningslinjer og strategi under
Covid- 19 krisen, og har også bl.a. som tovholder på et studie om lægemidlet Remdesivir
sat aftryk på internationalt plan. Jens Lundgren vil på Åbent Akademi ved Akademiet for
Talentfulde Unge Øst give indblik i sit arbejde med patientforsøg og behandling af Covid19.
Du kan tilmelde dig næste Åbent Akademi med professor Jens Lundgren her.

Der er et begrænset antal billetter til rådighed, så det gælder om at melde sig til hurtigst
muligt.

Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet

Fysisk undervisning efter sommerferien
På kort tid lykkedes det i samarbejde med vores lærere på ATU Øst at omlægge al
undervisning i foråret til at foregå online på grund af corona- epidemien. Vi er nu klar til
at åbne for fysisk undervisning efter sommerferien for alle vores elever, og har
selvfølgelig en plan klar for online undervisning, hvis det skulle blive nødvendigt.

Efterårets ATU program
Der venter ATU gymnasieeleverne et spændende program efter sommerferien.

Deltagerne får bl.a. mulighed for at diskutere status på ligestilling i Danmark i Køn og
ligestilling, ligesom de får mulighed for at lære mere om De moderne nobelpriser,
Humanbiologi samt Projektledelse i praksis. De bliver trænet i Det gode samarbejde og i
workshops om Cybersikkerhed mellem samfund, individ og teknologi kan de fordybe sig
i en af de største sikkerhedstrusler mod vores samfund sammen med dygtige
undervisere.

Cybersikkerhed og klimaudfordringer på efterårets camp for
gymnasieelever
Årets camp for gymnasieelever finder sted fra mandag til fredag i uge 42 og åbner også
for et spændende program fyldt med faglige udfordringer, sociale aktiviteter og fede
oplevelser.
I år er temaet for campen Globale muligheder og udfordringer. Eleverne får mulighed for
at dykke ned i det særdeles aktuelle emne Cybersikkerhed, samt se på hvordan vi redder
klimaet i Internationale klimaforhandlinger. Eller de kan høre mere om Einsteins
relativitetsteori samt Projektledelse. Campen afholdes på 3 gymnasier, og er uden
overnatning af hensyn til myndighedernes retningslinjer om afstand, og er forlænget
med en dag. Det er obligatorisk for ATU- eleverne at deltage i campen.

Optag af nye hold på Yngre Talenter og Junior Talent til
efteråret er åbnet
Akademiet for Talentfulde Unge Øst har åbnet for optag af nye hold på Yngre Talenter og
Junior Talent for fagligt dygtige, nysgerrige og videbegærlige elever, med
ansøgningsfrist den 1. september. Og vi modtager løbende og snarest ansøgninger, så
skynd jer endelig at sende jeres talentfulde elever. Mere end nogensinde har vi brug for
talenterne og mere end nogensinde har de brug for ekstra udfordringer!

Og der venter eleverne på Yngre Talenter og Junior Talent et spændende program til
efteråret inden for bl.a. bioteknologi, evolutionen og menneskets udvikling,
klimaforandringer samt international politik. Her kan de glæde sig til at møde én af vores
dygtige undervisere i Dynamisk Tankesæt, Lene Heckmann. Hun er uddannet lærer og er
i gang med en Master LOOP i Ledelse samt Organisationspsykologi på Aalborg
Universitet og har udgivet en række praksisnære bøger, bl.a. ”Det gode tankesæt”. Hvis
du er interesseret i at høre mere om Yngre Talenter eller Junior Talent, så er du
velkommen til at skrive til talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk eller høre én af vores
elever fortælle om, hvad hun har fået ud af at gå på Junior Talent.

Erhvervstalenter møder Junior Talent på fælles workshop om
opfindelser
For første gang mødtes Erhvervstalenter og Junior Talenter til fælles undervisning i

workshoppen ’Opfindelser – hvordan kommer jeg i gang og videre?’.
’Det er opmuntrende at se talentfulde og videbegærlige elever mødes på tværs af alder
og klassetrin, med et fælles ønske om at lære nyt og samarbejde om at løse faglige
udfordringer’, siger Ellen Smidt- Nielsen, sekretariatschef for Akademiet for Talentfulde
Unge Øst. Det har desuden den sidegevinst, at vores dygtige grundskoleelever gennem
samarbejdet med erhvervseleverne bliver opmærksomme på, at en erhvervsskole er et
sted, hvor man kan dyrke sit talent, og således overveje en erhvervsuddannelse som et
mulig uddannelsesvej” , siger hun.
Nicolas, der går på Junior Talent hos Akademiet for Talentfulde Unge Øst synes, at den
fælles undervisning var rigtig god, og han lærte helt nye ting: ’Jeg kender nu til patenter
og varebeskyttelse, og jeg kender hjælpemidler til at udtænke ideer og jeg ved, hvor
meget man kan fejle for at det lykkes.’ Laura, der også går på Junior Talent, supplerer: ’
Jeg har lært at være innovativ, at løse problemer på kreative måder, og at tænke ud af
boksen.’

Undervisningen, som foregik online via Zoom, blev forestået af Erik W. Hallgren, som er
ph.d. i Innovation og Co- founder af virksomheden VOVE, der udvikler digitale
innovationstræningsværktøjer.
Talentprogrammet Erhvervstalenter er udviklet med støtte fra Nordea- fonden.

Populært virksomhedsbesøg hos Horten Advokater
Akademiet var i denne uge på virksomhedsbesøg hos Horten Advokatfirma. Her hørte de

om, hvordan man arbejder som jurist, fik en introduktion til det juridiske system, et
indblik i kildelære og hvordan domstolene arbejder. Eleverne fik også mulighed for selv
at ’tænke’ som en jurist gennem forskellige øvelser og case- opgaver. Fx skulle de
argumentere for og imod et forslag om forbud mod bønnekald i det offentlige rum.
Virksomhedsbesøget var populært, og ATU- eleverne var hurtige på tasterne ved
tilmelding til virksomhedsbesøget.

VI ØNSKER ALLE DEN DEJLIGSTE SOMMER OG TAKKER FOR GODT SAMARBEJDE OG
ENGAGEMENT.

Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj, info@talentfuldeunge.dk

