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Stor begejstring – ATU Øst genoptager fysisk undervisning
igen!
Mere end nogensinde har de dygtigste elever brug for udfordringer. Det er derfor en
meget stor glæde, at vores elever på ATU Øst nu kan mødes fysisk igen med deres
kammerater, lærere og oplægsholdere til workshops, oplæg og virksomhedsbesøg hos
ATU Øst:
Vi har gennem snart halvandet år opbygget værdifulde erfaringer med online undervisning
for de talentfulde unge, og vi kan nu tage det bedste med os fra to verdener, fysisk og
digital undervisning. Men vi har også lært, at der ikke er noget, der kan erstatte
fællesskabet og den energi, der opstår i de fysiske møder. For nyligt opfordrede unge på
Center for Ungdomsforsknings konference: Ungdommens senfølger af pandemien,
undervisningsinstitutionerne til at tage hånd om og sikre disse fællesskaber efter mange
måneders online undervisning og fysisk adskillelse. En adskillelse, der har været
udfordrende for de fleste og rigtigt svært for nogle.
Fællesskabet har altid været et vigtigt omdrejningspunkt på ATU. Men her under
genåbningen er vi ekstra opmærksomme på at samle alle eleverne i vores fællesskab.
Ligesom det er en meget stor glæde, igen at kunne se elevernes glade ansigter, siger
Ellen Smidt-Nielsen, Sekretariatschef, ATU Øst.

Talentudvikling – vigtigere end nogensinde! Åbent Akademi
Netværkskonference 16. november 2021 med Francoys Gagné
ATU Øst afholder Åbent Akademi netværkskonference for talentkoordinatorer, rektorer,
lærere og samarbejdspartnere, så sæt endelig kryds i kalenderen og reserver
eftermiddagen den 16. november. Programmet byder på oplæg med førende forskere og
eksperter inden for talentudvikling, og du vil få mulighed for at sparre og udveksle
erfaringer med andre, som arbejder med talentudvikling i skolen og på
ungdomsuddannelserne.
Gennem livestreamet oplæg vil blandt andet den førende canadiske professor og
talentforsker Françoys Gagné give sit bud på, hvad der styrker talenternes udvikling.
Evnen til at fokusere samt viljestyrke og udholdenhed er nogle af de vigtige faktorer. På
dagen vil du også kunne møde talenterne og høre deres bud på, hvad der motiverer dem.
Vi sender invitation og tilmelding ud efter sommerferien. Hvis du har spørgsmål, kan du
kontakte programleder Signe Christensen-Dalsgaard, signe@talentfuldeunge.dk.

‘The Differentiated model of Giftedness and Talent’ – Francoys
Gagnés nye bog
Den canadiske talentforsker Françoys Gagné har udgivet en ny bog “Differentiated model
of giftedness and talent” som beskriver, hvordan medfødte evner kan udvikles til egentligt
talent. Bogen kan købes her: Amazon.com: Differentiating Giftedness from Talent: The
DMGT Perspective on Talent Development eBook: Gagné, Françoys: Kindle Store

ATU programmet: Spændende efterårsprogram og
sommercamp i uforudsigelighedens tegn
Forårssemestret på ATU programmet har budt på et væld af spændende og aktuelle
aktiviteter, fx oplæg om Corona-epidemien ved den højtprofilerede landskendte professor
Lone Simonsen, debat-arrangement om Me Too, sexisme og ligestilling samt et personligt
og inspirerende møde med tidligere erhvervsleder Stine Bosse.
Efterårsprogrammet 2021 byder også på en overflod af spændende aktiviteter, oplæg
og workshops. I talentmodulet vil der være fokus på motivation og samarbejde, mens
studiekompetencemodulet dygtiggør ATU eleverne gennem højt evaluerede workshops
om effektive studieteknikker, akademisk skrivning samt feedback og selvevaluering. På
Åbent Akademi får også eleverne bl.a. mulighed for at møde den verdensberømte
canadiske forsker i talentudvikling, Françoys Gagné, den 13. oktober.
Programmet byder også på et ekstraordinært oplæg og møde med den danske
serieiværksætter Mads Faurholt og kollega ved Nova Founders, Mathias Davidsen. Her
skal ATU’erne høre, hvad der vil præge fremtidens virksomheder. Sidst men ikke mindst er
et stort fællesarrangement om etiske aspekter ved masseovervågning også på
programmet.
ATU sommercamp: En uforudsigelig verden
Efter sommerferien venter en spændende sommer camp, der byder på sociale
arrangementer og faglig fordybelse sammen med andre unge. Campen vil gennem 3 dage
veksle mellem virtuelt og fysisk undervisning.
I år sætter campen fokus på det aktuelle tema En uforudsigelig verden – på godt og
ondt gennem en række workshops, som hver især behandler dette tema. Eleverne lærer,
hvad der kendetegner kriser, når de går ind i COVID-19 laboratoriet. De lærer at forstå og
benytte differentialregning på en helt ny og virkelighedsnær måde. Bliver klogere på
sondringen mellem det private og offentlige, og ser sig selv i et nyt perspektiv, når de
vender blikket mod Den Specielle Relativitetsteori, hvor forståelsen af tid og rum bliver
ændret.

Vi har fået nogle af de dygtigste forskere og specialister i Danmark, der samtidig alle er
blændende formidlere, til at undervise ATU eleverne på campen. På kurset Når kriser gør
os klogere, møder eleverne Kristian Cedervall Lauta, professor og prodekan for
uddannelse på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.
På de øvrige forløb har vi genkendelige og højt evaluerede lærere fra ATU programmets
faglige temaer, herunder Silas Longfors samt Bjarke Christensen, ph.d. i eksperimentel
atom- og laserfysik, og ansat som udviklingskonsulent ved LIFE Fonden under Novo
Nordisk Fonden. Vender eleverne blikket mod fysikkens verden, underviser Steen H.
Hansen, sektionsleder på Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Instituttet, Københavns
Universitet. Og sidst, men absolut ikke mindst, får eleverne selskab af Mette Birkedal
Bruun, professor i kirkehistorie og leder af Centre for Privacy Studies samt udvalgt til
månedens forsker hos Carlsbergfonden, når vi ser på begrebet privathed.

Udfordringer til de dygtigste unge – optag af næste årgang af
Yngre Talenter og Junior Talent
Optag af nye hold til Yngre Talenter og Junior Talent er i fuld gang.
Vi håber, at vi hos ATU Øst igen i år kan byde velkommen til mange af jeres talentfulde
elever på Yngre Talenter for elever i 6. klasse og Junior Talent for elever i 8. klasse, som
mere end nogensinde har brug for ekstra udfordringer! Sammen med eleverne fordyber vi
os i bl.a. bioteknologi, hjernen, evolutionen og menneskets udvikling,
klimaforandringer samt international politik. Eleverne lærer om samarbejde, mål og
mindset, og styrker deres talent i fællesskab med andre talentfulde unge.
Vi glæder os til at modtage mange spændende ansøgninger fra jeres elever til opstart
næste semester.

Og der venter eleverne et spændende efterårsprogram 2021. Yngre Talenter kan blandt
andet glæde sig til at lære om datapunkter og algoritmer på undervisningsdagen om
Teknologiens muligheder og faldgruber, blive kastet ud i at Tænke som en ingeniør,
når de skal arbejde med vindenergi og til at blive klogere på den menneskelige psyke og
bl.a. høre om Unges mentale sundhed. Center for Ungdomsforskning (CEFU) peger på,
at manglen på tætte fællesskaber og sociale relationer har været den største udfordring for
de unges trivsel under coronakrisen. Derfor udvider vi modulet Mål og mindset med fokus
på personlig udvikling, så der bliver ekstra god tid til at etablere stærke relationer fra
begyndelsen.
Nåede du ikke med på online infomøde om Yngre Talenter og Junior Talent? Så kan du nå
det efter sommerferien. Vi afholder online infomøde den 12. august klokken 14-14.30,
og du kan tilmelde dig her. Ansøgningsfristen til Yngre Talenter og Junior Talent er 1.
september kl. 12.00. De nye hold starter i løbet af oktober 2021.

Cybersikkerhed er kommet øverst på dagsordenen: Cyber
Talent Akademi
Hackerangreb på offentlige og private virksomheder, fake news og digital dannelse.
Cybersikkerhed er kommet øverst på dagsordenen, og især er det blevet tydeligt, hvor
meget vi har brug for flere kompetencer i cybersikkerhed i Danmark. Derfor er det
topaktuelt, at ATU Øst nu tilbyder det etårige diplomprogram fordelt på to semestre, Cyber
Talent Akademiet, der henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne.
Alle elever, der går på ATU, kan melde sig indtil tilmeldingsfristen den 21. september. Vi
kan allerede nu konstatere, at der er stor interesse for Cyber Talent Akademiet, og vi har
allerede modtaget mange tilmeldinger, men der er plads til flere. Jeres elever tilmelder sig

via linket her. I har også modtaget mails med tilmeldingslink.
Cyber Talent Akademiet er støttet af Industriens Fond i samarbejde med AAU, DTU, CBS,
ITU, Happy42 og Forsvarets Efterretningstjeneste og er derfor gratis at deltage i for
eleverne. Gennem samarbejdet medvirker ATU Øst til at undervise i og sætte fokus på
cybersikkerhed, og derigennem øge de 15-25 åriges interesse for cybersikkerhed,
herunder som en uddannelses- og karrierevej.

Erhvervstalenter lærer om bæredygtig business og innovation
Det nye semester for erhvervstalenter i innovation og entreprenørskab er i fuld gang. De
ca. 70 talentfulde erhvervselever fra hele Sjælland har hørt om projektledelse,
kommunikation og markedsføring med oplæg fra bl.a. marketing bureauet Kadaver, der
som vækstvirksomhed blev kåret som Gazelle virksomhed af Børsen i 2019.
I juni var eleverne på online weekendcamp i business og innovation, hvor de bl.a. dykkede
ned i bæredygtig business og entreprenørskab sammen med vores dygtige underviser Erik
Hallgren. På den virtuelle studietur hørte eleverne oplæg fra DI om Danmarks styrker som
eksportnation, oplæg fra en vækstvirksomhed med planer om ekspansion i udlandet, og de
var på virtuelt besøg i LEGO i USA, som kunne fortælle om de kulturelle forskelle, man
skal være opmærksom på, når man som dansk virksomhed etablerer virksomhed i USA.
Erhvervsministeriet rundede det virtuelle besøg af med oplæg om dansk erhvervsliv nu og i
fremtiden.
Og der venter Erhvervstalenterne flere spændende tilbud efter sommerferien. Blandt andet
workshop i innovation og entreprenørskab, ledelse i praksis samt produkt- og
konceptudvikling herunder træning i metoden ’Design Thinking’. Til efteråret vil
bæredygtighed produktion og ledelse igen være i fokus. Blandt andet med besøg på en
klimavirksomhed, en cybervirksomhed, en designvirksomhed og en virksomhed, der
arbejder med produktudvikling i bioplast.
Vil du gerne være ambassadør? Vi nedsætter lokaler ambassadørkorps på skolerne og vil
gerne invitere jer indenfor i vores ambassadørkorps. Hvis du er interesseret i at være med,

så kontakt programleder på Erhvervstalenter, Lasse Skånstrøm,
lasse@talentfuldeunge.dk.
Erhvervstalenter er støttet af Nordea-fonden.

ECHA – se oplæg fra konferencen ’Ulighed i Talentudvikling’
Nåede du ikke med på ECHA konferencen (European Council for High Ability)? Så kan du
finde de spændende oplæg fra ECHA konferencen ULIGHED I TALENTUDVIKLING:
”Closing the Achievement Gap” her. Og her finder du link til oplægsholdernes
præsentationer.

Bliv en del af et internationalt talentnetværk - Talent Point i
Danmark
Vil du gerne være Talent Point og blive en del at et internationalt talentnetværk? Så har du
muligheden nu. ATU Øst er certificeret nationalt talentcenter i Danmark af den
prestigefyldte europæiske organisation ECHA (European Council of High Ability). Som
talentcenter har vi mulighed for at invitere organisationer, virksomheder og
uddannelsesinstitutioner, der arbejder professionelt med talentudvikling, med ind i
netværket som Talent Points og dermed få adgang til den seneste internationale viden og
forskning om talentudvikling.
Se hvordan du ansøger om at blive Talent Point her: Apply to join ETSN. Ansøgningen kan
sendes løbende, hvorefter man vil få svar inden for inden for en måned. Læs mere om
ansøgningsprocessen her: Application process.

Rigtig god sommer til alle vores samarbejdspartnere
Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer! Stor tak for samarbejdet, jeres store engagement
og for at se og støtte talenterne 😊
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