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Akademiet for Talentfulde Unge oplever en gene-

rel stor interesse omkring vort program. Akademi-

et startede oprindeligt som et mindre lokalt pro-

jekt i region Hovedstaden, men ideen har siden 

bredt sig til Region Syd og Region Midtjylland, og 

flere regioner er på vej med tilsvarende initiativer. 

 

Akademiet er også med til at bygge bro imellem 

gymnasier og de videregående uddannelser. Aka-

demiet har et omfattende samarbejde med en 

række videregående uddannelser, der stiller tid 

og ressourcer til rådighed og er med til at klæde 

eleverne på i forhold til kommende studier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også fra erhvervslivets side ser man med positive 

øjne på talentudviklingen. Akademiet samarbej-

der med Industriens Fond, Industriens Arbejdsgi-

vere i København og Dansk Industri og inddrager 

forskellige aspekter af erhvervslivet, såsom inno-

vation, iværksættelse og grøns teknologi i elever-

nes program.  

 

Akademiet for Talentfulde Unge har i dag mere 

end 400 elever i region Hovedstaden og det for-

ventes at tallet stiger til 600 i 2013. 

Akademiets program og tilbud til eleverne. 



Akademiets talentarbejde 
 

Akademiet arbejder ud fra et unikt talentbegreb, 

som fokuserer på evnen til at sætte sit talent i spil.  

 

Der fokuseres derfor i høj grad på at facilitere fagli-

ge rum, hvor deltagerne opfordres til applicere de-

res viden indenfor en bred vifte af områder. 

 

Arrangementernes 

karakter spænder 

bredt både i indhold 

og form.  

 

Fra universitetsfore-

læsninger, praktiske 

workshops til eksklu-

sive virksomhedsbe-

søg og kulturelle oplevelser.  

 

De bliver både inspireret og udfordret af nogle af 

Danmarks bedste forskere, undervisere, foredrags-

holdere og erhvervsfolk.  
 

 

 

Motivation som drivkraft 

Motivation er en afgørende faktor i talentudvik-

ling.   

Motivation kan komme mange steder fra. Nogle 

dage er det fagligheden eller fremtidsperspekti-

verne i et emne, som motiverer. Andre gange er 

det vennerne og de sociale relationer.  

Akademiet stræber imod at pleje talenternes mo-

tivation på begge fronter ved udfordrende fore-

læsninger på universitetet, et møde med succes-

fulde erhvervsfolk eller gennem hyggelige sociale 

arrangementer.    

Alle dele er lige vigtige i plejen og udviklingen af 

de unge talenter. 

 

 

 

 

 

Talentet som menneske 

Akademiets talentpleje handler derfor i høj grad 

også om at det unge talent i en social kontekst.  

Mange oplever socialt at mangle ligesindede og       

udvikler ofte en selvforståelse af at være anderle-

des. På Akademiet skabes et miljø, hvor de unge 

får mulighed for at spejle sig i og sparre med an-

dre, der tænker og har samme ambitioner og inte-

resser som én selv.  

 

 

Et unikt talentprogram 

Akademiet for Talentfulde Unge har siden 

2007 tilbudt akademisk dygtige gymnasieele-

ver faglige udfordringer ved siden af deres 

almindelige undervisning. 

Igennem programmets toårige forløb tilbydes 

deltagerne en grundlæggende introduktion til 

de tre klassiske akademiske hoveddiscipli-

ner: Humaniora, Naturvidenskab og Sam-

fundsvidenskab. Dertil kommer en række 

arrangementer med et erhvervsrettet fokus.  

 

Udvælgelsesproces 

Talenterne spottes  og indstilles i starten af 

1.g. af deres teamkoordinatorer og rektor på 

deres respektive gymnasier. Herefter indsen-

der de en personlig motiveret ansøgning  til 

Akademiet, som på baggrund heraf udvælger 

deltagerne. 

Deltagerne starter på Akademiet i januar 

1.g. og følger programmet i 2 år frem til 

januar 3. g, hvor de afslutter forløbet og 

modtager et diplom.  

Herefter vælger mange at melde sig ind i 

Akademiets Alumneforening. 

Amalie, 

årgang ’09 

”Man får lov til at opleve en masse ting, man nor-

malt ikke ville have mulighed for” 

                                         -Serge Savin, årgang ’10 

Talenterne trænes bl.a. i at bruge akademiske 

værktøjer, at omsætte deres viden til konkrete løs-

ningsmodeller, og herigennem styrkes deres forstå-

else af arbejdet med akademiske problemstillinger. 

”Det har været interessant at møde andre 
med samme ambitionsniveau som mig og 
interesse for at lære. Jeg har helt sikkert fået 
venskaber, der rækker ud over gymnasiet.”  
                                   - Philip Kofoed, årgang ’08  


