
 

 

 

Nyhedsbrev 

Maj 2020 

 

   

 

Tak for hjælpen! 
 

 

 

 

 

 

Mens foråret springer ud, åbner vores skoler, gymnasier, institutioner og virksomheder sig 

langsomt igen. Akademiet for Talentfulde Unge vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle 

vores samarbejdspartnere. På kort tid er det med uvurderlig hjælp fra vores dygtige lærere og 

andre partnere lykkedes at omlægge al undervisning midlertidigt til online. De positive 

tilbagemeldinger fra vores elever på ATU årgang 19 og 20 har været overvældende. En ny ATU’er 

årgang 20 skriver til os: 

   

Tak for at I gør ‘online ATU’ muligt. Det er enormt rart med afveksling og undervisning på højt 

niveau - uden at skulle til eksamen i det! Og specielt i disse tider! 

  

Tusind tak til alle vores dygtige lærere og samarbejdspartnere, som har udvist fantastisk vilje og 

evne til at finde løsninger, så vi fortsat kan tilbyde spændende undervisning til alle vores 



 

talentfulde unge. Mere end nogensinde har de brug for spændende udfordringer, og vi har mere 

end nogensinde brug for alle talenterne! lyder det fra Ellen Smidt-Nielsen, Sekretariatschef hos 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst.   

 

 
 

Talent Debate Club 

 

Og tingene står aldrig stille hos ATU Øst. Et nyt initiativ - Talent Debate Club  - har set dagens lys 

under Corona krisen på opfordring fra vores unge, som har savnet muligheden for at diskutere 

aktuelle emner og faglige temaer med andre talentfulde unge. 

  

Ordet er frit, når vi byder vores ATU elever velkommen i dette nye forum til debat om faglige 

temaer og aktuelle emner på online platformen Zoom: Pandemier, klimaforandringer, ligestilling 

eller menneskerettigheder bliver noget af det der vil blive sat til debat. Første Talent Debate Club 

er den 10. juni.  
 

 

 

 

 

Yngre Talenter og Junior Talent fortsætter succesen 
 

 

Der går nu i alt 200 Yngre Talenter fra 6. og 7. klasser og knap 900 Junior Talenter fra 8. og 9. 

klasse på ATU Østs talentprogrammer. Tilmelding åbner nu for de nye hold, der starter i 

september, og sammen med de involverede grundskoler og værtsgymnasier ser vi frem til en 

spændende efterårssæson 2020, der byder på både online og fysisk undervisning.  

  

Allerede nu kan vi afsløre, at Yngre Talenter og Junior Talent eleverne kan glæde sig til 

spændende undervisning. Sidste års program bød på en bred vifte af samfundsaktuelle emner, 

som fx klima, flygtninge og international politik. De dykkede ned i emner som magt, medier, tillid 

og sammenhængskraft og har i efteråret lært om kroppens kredsløb og matematikkens rolle i 



 

udviklingen af store, afgørende opfindelser.  Og de har lært om samarbejde, mål og mindset, og 

har styrket deres talent i fællesskab med andre talentfulde unge. 

 

 

 

      

 

 

 

Er du interesseret i at høre mere om Yngre Talenter og Junior Talent eller modtage en af vores 

plakater, så kontakt projektleder Betina Sand på betina@talentfuldeunge.dk. Du kan også læse 

mere om om programmerne på Yngre Talenter og Junior Talent, og om, hvad der kendetegner 

talenterne. 

  

Yngre Talenter er støttet af Industriens Fond. 

 

 

 

 

 

Stor interesse for talentprogram i innovation og entreprenørskab - 

Erhvervstalenter 
 

 

 

78 talentfulde erhvervsskoleelever modtog medio marts besked om, at de var optaget på 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst nye talentprogram i innovation og entreprenørskab, 

Erhvervstalenter. De talentfulde elever fra erhvervsskolerne kommer fra mange forskellige 

retninger på NEXT, TEC, U/NORD, ZBC, Roskilde Tekniske Skole og Roskilde Handelsskole. 

Den store interesse glæder Ellen Smidt-Nielsen, sekretariatschef hos Akademiet for Talentfulde 

Unge Øst: 

  

Danmark har behov for flere erhvervsuddannede unge, som formår at tænke stort og som kan 

omsætte konkret viden til nye ideer, produkter, projekter og virksomheder. Dette kræver de 

rigtige rammer, hvor talenterne ses og høres, at de udfordres og får den nødvendige viden, der 

hjælper dem til at realisere deres ideer, siger hun. 

  

 

 

mailto:betina@talentfuldeunge.dk
http://talentfuldeunge.dk/yngre-talenter-program
http://talentfuldeunge.dk/junior-talent-program
http://talentfuldeunge.dk/Gymnasiet
http://talentfuldeunge.dk/Gymnasiet


 

 

 

 

 

Forårssemesteret startede op med introduktion til innovation og entreprenørskab med 

undervisning af Erik Hallgren, ph.d. i innovation og medstifter af VOVE, en virksomhed, der 

udvikler digitale innovationstræningsværktøjer. Vi fortsætter med at tilbyde Erhvervstalenterne 

onlineundervisning foreløbig indtil sommerferien, hvor der vil blive undervist i projektledelse, 

kommunikation, markedsføring samt ledelse og samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

For talentudvikling kommer ikke af sig selv. Store mesterværker, innovative virksomheder og 

banebrydende forskning bliver skabt i samspillet mellem talenter, som kan udfolde sig under de 



 

rette betingelser. Se også videoen med Erhvervstalenter på Facebook, læs artiklen i DI’s 

nyhedsbrev, eller læs mere om Erhvervstalenter. 

  

Er du interesseret i at høre mere om vores talentprogram Erhvervstalenter for erhvervsskolerne, 

er du meget velkommen til at kontakte projektleder Sune Kobberø på sune@talentfuldeunge.dk. 

  

Erhvervstalenter er Støttet af Nordea-fonden. 

 

 

 

 

 

Fakta og Fake – nyt spændende læringssite  
 

 

 

”Alternative sandheder” og ”Min mavefornemmelse siger mig…” Hvad er sandt og falsk? 

Forudsætningen for at kunne orientere sig i og om verden er, at der nyheder, der er til at stole på. 

 

FAKTA og FAKE er en netbaseret lærings- og studieplatform om oplysning, journalistik og 

debatkultur. Læringsplatformen samler viden, fakta og analysemodeller, og har en overbygning 

for særligt motiverede og højt begavede elever. Målet med læringsplatformen er at bidrage med 

basal viden og give analytiske kompetencer om information, mis- og desinformation samt at 

opfylde højtbegavede elevers behov for fordybelse i et komplekst emne med rødder i 

videnskabsteori, oplysningsfilosofi, journalistisk formidling og mediering af politik. 

 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst har indgået et samarbejde med FAKTA og FAKE bl.a. om 

udbredelse af læringssitet og sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen indgår i sitets advisory board. 

Læringssitet bliver stillet frit tilgængeligt for gymnasieelever, lærere og andre interesserede og 

forventes klar oktober 2020. Indtil da kan man se med på betaversionen via 

faktaogfake.dk (brugernavn: fa, adgangskode: fa). 

 

Læringsplatformen produceres af Henrik Poulsen I/S i samarbejde med Kruses gymnasium  
 

 

 

 

 

Fik du ikke læst reportagen med den verdenskendte talentforsker 

Francoys Gagné fra hans besøg i Danmark – så er her er link til 

reportagen 
 

 

At være født med særlige evner er ikke lig med, at man udvikler særlige kompetencer og talenter. 

Motivation, målrettethed, udholdenhed, støtte fra omgivelserne og de rette udfordringer i skolen 

https://www.facebook.com/544212288967454/videos/631735434037458/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/2/talentprogram-for-erhvervselever-giver-vardifuld-praktisk-viden/
http://talentfuldeunge.dk/erhvervstalenter-program
mailto:sune@talentfuldeunge.dk
http://faktaogfake.dk/


 

og andre steder er nogle af de mange faktorer, der er afgørende for, om man får udfoldet sit 

fulde potentiale.  

  

Dette er en af de centrale pointer i Françoys Gagnés berømte talentudviklingsmodel The 

Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT), som han præsenterede på ATUs 

netværkskonference d. 14. november.  Du kan læse mere om Gagnés forskning og reportagen 

fra hans besøg i Danmark på ATUs netværkskonference på ATU Øst hjemmeside.  
 

 

 

 

 

Bliv Talent Point i Danmark European Council of High Ability - Få 

adgang til den seneste internationale viden og forskning om 

talentudvikling 
 

 

 

Akademiet for Talentfulde Unge er certificeret nationalt talentcenter af den prestigefyldte 

europæiske organisation European Council of High Ability, som er paraplyorganisation for 

professionelle europæiske talentcentre, der har fokus på at sætte en stærk national og 

international agenda for talentudvikling. 

  

Som nationalt talentcenter har vi mulighed for at invitere organisationer, virksomheder og 

uddannelsesinstitutioner, der arbejder professionelt med talentudvikling, med ind i netværket 

som Talent Points. Her får man adgang til:  

• Et stærkt netværk af andre europæiske organisationer, der arbejder professionelt med 

talentudvikling 

• Nyeste international viden, forskning, artikler og konkrete tiltag til at styrke 

talentudvikling 

• Mulighed for deltagelse i internationale konferencer, udvekslingsprogrammer herunder 

videns- og erfaringsudveksling om talentarbejde i praksis 

Medlemmer og eksperter i netværket spænder fra Radboud University, Netherlands, University of 

Erlangen-Nuremberg, University of Münster, Dublin City University, University of Glasgow til 

organisationer som Italian Association for Gifted and Talented Studens m.fl.. 

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.  
 

 

http://talentfuldeunge.dk/gagne_reportage
http://etsn.eu/apply-to-join-etsn/
https://www.echa.info/
https://etsn.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj, info@talentfuldeunge.dk 
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