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Hvorfor er talentudvikling så vigtig? 

Mød international talentforsker på ATU Østs årlige 

netværksmøde 

 

På årets netværksmøde inviterer ATU Øst ind i maskinrummet og åbner op for diskussion 

og drøftelse af talentudviklingens vigtigste opgaver – nu og i fremtiden. Udover 

livestreamet oplæg med den verdenskendte talentforsker, professor Francoys 

Gagné, giver vores sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen et bud på, hvorfor talentudvikling 

er vigtigt, med særligt fokus på den personlige udvikling af talenterne. Flemming 

Christensen, der underviser på ATU Østs talentmodul, forfølger dette emne med 

eksempler fra undervisningen. Netværksmødet sluttes af med en paneldebat med 

deltagelse fra eksperter og opinionsledere inden for talentudvikling i Danmark. 

  

Vi håber at se dig, når ATU Øst inviterer alle talentkoordinatorer, rektorer, skoleledere, 

undervisere og samarbejdspartnere til netværksmøde: Tirsdag den 16. november 2021 

kl. 13.00-16.15. Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig allerede nu via dette 

tilmeldingslink. Netværksmødet afholdes i: Aulaen på H. C. Ørsted Gymnasium, Stæhr 

Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 

kontakte programleder Signe Christensen-Dalsgaard på mail signe@talentfuldeunge.dk 

eller mobil 23 82 44 22. 

 

 

 

 

https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=111108
mailto:signe@talentfuldeunge.dk


 

 

 

 

Forberedelse af optag af nye elever til ATU-programmet 
 

På Akademiet for Talentfulde Unge Øst er vi i fuld gang med at forberede optag af en ny 

årgang unge talentfulde gymnasielever til ATU-programmet. Vi håber, at vi igen kan byde 

velkommen til mange nysgerrige og videbegærlige elever fra jer. I vil inden for de 

nærmeste dage modtage information med inspiration til at finde talenterne og tidsplan for 

ansøgningsfrist og optag til ATU-programmet. 

 

Og der venter som sædvanligt de nye ATU elever workshops på universitetsniveau med 

førende forskere og undervisere inden for et bredt fagligt felt – ligesom vi også har tilføjet 

forskellige nye tiltag, fx livestreaming af spændende foredrag og flere sociale aktiviteter. 

 

ATU-programmet årgang 20 og 21 er i fuld gang og byder på masser af spændende og 

lærerige aktiviteter på det Obligatoriske program såvel som Åbent Akademi. De fleste 

arrangementer er fysiske. Her får eleverne masser af muligheder for at forfølge deres 

nysgerrighed og udforske verden sammen med andre videbegærlige unge. 

 

Eleverne kan bl.a. se frem til at dykke ned i et væld af spændende aktiviteter. Blandt andet 

foredrag om De Moderne Nobelpriser, live-streamet annoncering af årets 

nobelprismodtager i fysik, workshop om Epigenetisk cellehukommelse – hvordan 

husker vores celler deres identitet ved forsker Anja Groth fra Novo Nordisk Foundations 

Center for Protein Research, Cybersikkerhed i et juridisk perspektiv, live-streamet 

foredrag med Mads Faurholdt, CEO og medstifter af investeringsfirmaet Nova 

Founders Capital og meget mere. Af sociale aktiviteter kan eleverne glæde sig til sjove 

arrangementer som Halloween og brætspilsaften. 

 

Og eleverne er glade for at være i gang igen - her er et udpluk af, hvad eleverne selv siger: 

 

Helt fantastisk foredrag. Virkelig godt med et ekspertbesøg – elev på De moderne 

Nobelpriser 

Glæder mig til næste gang – elev på De moderne Nobelpriser 

 

Jeg synes workshoppen overraskede mig positivt … foredragsholder og de ting han havde 

udvalgt, var virkelig spændende – elev på Adfærdsdesign og Nudging i praksis 



 

  

Virkelig fænomenal foredragsholder! Virkelig god til at holde publikums opmærksomhed! – 

elev på Projektledelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgmester besøger Junior Talent 
 

Talentfulde Junior Talent elever på 9. klassetrin fra Frederiksberg fik den 7. september 

besøg af Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen (K). Besøget bød på både 

fællessang, fremvisning af flotte collager og samtaler med de unge om at gå på et 

talenthold samt deres tanker om fremtiden. 

 

Sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen hos Akademiet for Talentfulde Unge Øst glæder sig 

over borgmesterens besøg og det gode samarbejde med Frederiksberg Kommune – og 

med mange andre kommuner og skoler - der prioriterer at tilbyde dygtige og talentfulde 

elever i folkeskolen ekstra udfordringer: 

 

”Og det er vigtigt, for der er i lige så høj grad brug for at udvikle og motivere de fagligt 

dygtigste. Et løft af de dygtige elever styrker også de svageste elever. Det gjorde stort 

indtryk på mig under besøget at se vores dygtige unge forholde sig meget seriøst til livets 

store emner og hvor utroligt glade de var for at være tilbage med deres kammerater og 

have noget meningsfuldt at tage sig til.” 

  

Læs mere om besøget på vores hjemmeside her. 

 

 

https://talentfuldeunge.dk/cybertalentakademi


 

      

 

 

 

 

 

Stort optag af nye elever til Yngre Talenter og Junior Talenter: 

Hjertelig velkommen til ATU Øst 
 

Også i år har Akademiet for Talentfulde Unge Øst modtaget et stort antal ansøgninger fra 

håbefulde nye elever til Yngre Talenter og Junior Talent. Og det er en meget stor glæde, at 

vi også i år kan byde velkommen til en meget stor årgang nye elever på Yngre Talenter og 

Junior Talent, som kan se frem til et spændende program og mulighed for at fordybe sig 

sammen med andre unge, der ligesom dem selv, er nysgerrige og sultne efter ny viden og 

efter at lære mere. 

 

Sammen med vores dygtige undervisere og samarbejdsgymnasier glæder vi os til at tage 

imod de nye elever på Yngre Talenter og Junior Talent, der starter i slutningen af oktober. 

 

Klimaforandringer i Aktis, Kryptologi, Robotter på Mars, Bliver jeg 100 år, FNs 17 

Verdensmål, Unges mentale sundhed samt Mål og Mindset er blot et udpluk af nogle af 

de fascinerende emner, som eleverne på dette års Junior Talent og Yngre Talenter kan se 

frem til. Og sammen med deres klassekammerater kan de sætte ’Hjernens spilleregler’ 

på skoleskemaet, når den kendte sociolog, videnskabsformidler og forfatter Anette Prehn 

holder online oplæg i november. Med ’Bring your Class’- konceptet inddrager vi vores 

unge talenters stamklasser i programmet, så klassekammeraterne også får ny inspiration 

og faglige udfordringer ud af programmet. 

 

’Bring your Class’ 

Tilbud til hele klassen, hvis du har et Yngre Talent eller Junior Talent i din klasse: 

Sociologen Anette Prehn har udviklet sit helt eget begrebsapparat til at formidle, hvordan 

man kan bruge sit sprog, sine tanker og sin krop på gode måder i udfordrende situationer 

og til at lære børn og unge hvad der sker i hjernen, når man lærer noget nyt og måske 

bøvler lidt med det. Arrangementet varer halvanden time, og eleverne vil i det tidsrum også 

selv skulle arbejde med opgaver. Invitation udsendes separat. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Invitation til diplomoverrækkelse for Erhvervstalenter i 

december 

 

Vores talentfulde erhvervselever i Innovation og Entreprenørskab årgang 2021 afslutter 

snart deres 1-årige forløb, og kan se frem til at modtage deres diplom i første uge i 

december. Skoleledere og talentkoordinatorer er velkomne til at deltage her, og vi 

udsender en særskilt invitation til diplomoverrækkelsen. 

 

I løbet af året har vores erhvervstalenter deltaget på en lang række workshops, der styrker 

elevernes talentudvikling, kreativ idéudvikling, kompetencer i projektledelse, ledelse og 

samarbejde, kommunikation og markedsføring og meget mere. 

 

Herudover har erhvervstalenterne været på en række spændende virksomhedshed, som 

har givet inspiration til deres egne virksomhedsprojekter. Vi har bl.a. været på besøg hos 

Copenhagen Food Space, og Kitchen Collective, som er det førende workspaces for 

kommende madiværksættere. Vi har også været på besøg hos BetaFactory, som er et 

industrielt makerspace og community for entreprenører, selvstændige og start-ups indenfor 

mange forskellige håndværksmæssige fagligheder. Og så har vi besøgt den social-

økonomiske virksomhed Grenness Minde, som er et økologisk gartneri med egen butik og 

café, der producerer og leverer en bred variation af planter, krydderurter og blomster til 

nogle af Københavns bedste restauranter, blandt andet Noma, der netop er blevet kåret 

som verdens bedste restaurant. 

 

I vil i løbet af november modtage nærmere information om tilmelding og optag til 

Erhvervstalenter i innovation og entreprenørskab i 2022, hvor der venter de nye 

erhvervstalenter lige så mange spændende aktiviteter. 



 

 

Erhvervstalenter er støttet af Nordea-fonden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyber Talent Akademi slår dørene op! 
 

Cyber Talent Akademi slår dørene op. Og 80 cyberinteresserede unge fra gymnasier og 

erhvervsskoler står klar til at følge ATU Østs nye 1-årige diplomprogram med fokus på 

cybersikkerhed. Første workshop den 28. september bød på en rejse gennem IT-

historien, og hvordan den digitale udvikling har forandret vores samfund på godt og ondt. 

Et centralt fokus var cybertruslen rettet mod samfundet, virksomheder og 

enkeltindivider. 

 

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 sætte fokus på cybersikkerhed, 

og derigennem øge de 15-25 åriges interesse for cybersikkerhed, herunder som en 

uddannelses- og karrierevej.  

 

Læs mere om Cyber Talent Akademiet her, eller kontakt projektleder Mathias Lassen 

mathias@talentfuldeunge.dk. Hvis du ønsker at vide mere om cybersikkerhed eller deltage 

i forskellige workshops og events om cybersikkerhed, så besøg www.cyberskills.dk.  
 

 

 

 

https://talentfuldeunge.dk/cybertalentakademi
mailto:mathias@talentfuldeunge.dk
http://www.cyberskills.dk/


 

      

 

 

 

ATU Øst elev med på ungdomstopmøde for talentfulde unge fra 

hele verden i Europa 

 

ATU Øst havde en elev med på ungdomstopmødet ECHA Youth Summit 2021 (ECHA, 

European Council for High Ability). Fra ATU Øst var det Laura, der havde søgt og blev 

udvalgt til at repræsentere Danmark. Laura, der går i 3. på den sproglige linje på 

Frederiksborg Gymnasium, blev valgt blandt andet på grund af sin interesse for andre 

lande og kulturer, og for den forståelse hun viste for det, man kan lære i mødet med unge 

fra andre talentprogrammer rundt om i Europa. 

 

Om at deltage på ECHAs Youth Summit, sagde Laura: 

 

”Det har været en super lærerig oplevelse til ETSN Youth Summit. Udover fuld adgang til 

de mange spændende foredrag og diskussioner til ECHA konferencen fik vi også besøg af 

flere store forskere, der gav specielle workshops rettet mod os som unge med interesse for 

talentudvikling. Den virtuelle platform bød på modificerede ice-breakers såsom “Human 

Bingo” samt masser af fortællinger og videoer fra værtsbyen Porto. Noget super fedt var, 

at alle deltagere fik muligheden for at holde et 5 minutters oplæg med de andre som 

publikum om lige præcis det, de finder interessant. Det var i øvrigt Szilvia Fodor der holdt 

foredraget om mindset”. 

 

ECHAs Youth Summit er etableret med det formål at give talentfulde unge en aktiv 

stemme, mulighed for at forstå sig selv bedre og give dem en mulighed for at interagere og 

skabe varige bånd med andre begavede og talentfulde unge fra hele verden. Youth 

Summit 2021 fandt i år sted virtuelt fra den 31. august til 2. september. 

 

 

 

 

ATU Øst med i Dansk Talentnetværk, der netop har 

underskrevet et fælles Charter og Kommissorium 



 

 

Dansk Talentnetværk har underskrevet fælles Charter og Kommissorium og er klar til at 

tale talenternes sag med en fælles og stærk stemme. Deltagerne i Dansk Talentnetværk er 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst, Akademiet for Talentfulde Unge Vest, Astra og 

TalentCampDK. 

 

”Lige så vigtigt det er at støtte op om de svageste elever, lige så vigtigt er det at styrke, 

motivere og udvikle de fagligt dygtigste elever. De elever, der har potentialet til at udvikle 

deres kompetencer, motivation og nysgerrighed. Når de dygtige og talentfulde elever bliver 

set, hørt og udfordret, gavner det ikke bare dem selv og deres trivsel – det skaber også 

rum for øget udfoldelse og nye muligheder for eleverne selv”, siger Ellen Smidt-Nielsen, 

sekretariatschef hos ATU Øst. 

 

Formålet med Dansk Talentnetværk er at dele viden og styrke kendskabet til talenter og 

talentudvikling i Danmark. I første omgang er målet at sætte talentudvikling på 

dagsordenen i uddannelsessektoren primært i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 

Netværket kan også inkludere dagtilbud og videregående uddannelser. 

 

 

 

 

 

God efterårsferie 

 

Rigtig god efterårsferie til alle vores samarbejdspartnere 😊 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj, info@talentfuldeunge.dk 
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