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Hvorfor er talentudvikling vigtig? 

 

Alle elever - også de dygtigste – skal mødes med de udfordringer, de har brug for - det 

gavner dem selv, deres klassekammerater og samfundet.  

Derfor skal vi udfordre og støtte både de svageste elever, og dem, som har potentiale og 

mod på mere. Vi ved, at mange talenter adskiller sig fra deres jævnaldrende ved deres lyst 

til at lære mere, deres ambitioner, nysgerrighed og engagement samt ikke mindst ved 

nogle væsentligt stejlere læringskurver. Det er arbejdet med at styrke og udvikle disse 

unge, vi er dedikerede til. 

 

Man kunne umiddelbart forvente, at der er en direkte sammenhæng mellem evner, talent 

og høje præstationer, men undersøgelser og vores egne erfaringer viser desværre, at 

dette langt fra er tilfældet. 

 

Den fransk canadiske talentforsker, Françoys Gagnés forskning viser, at kun 30% af dem, 

der har potentiale til at præstere på topniveau, lykkes med det, mens hele 30% af eleverne 

med højest potentiale præsterer middel eller lavt. Det siger derfor sig selv, at der er et 

meget stort behov for at motivere og udvikle de dygtigste unge i denne gruppe. 

 

Hvis ikke elever med medfødte evner og talenter stimuleres og udfordres, er der risiko for, 

at de mistrives, klarer sig dårligere fagligt og mister lysten til at lære og udfordre sig selv. 

Til gengæld ved vi, at talenterne trives i fællesskabet hos ATU, og at det også gavner 

resten af klassen. 

 

Derfor er talentudvikling vigtig! 



 

 

Ellen Smidt-Nielsen, direktør, ATU Øst 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Spændende sommercamp! 
 

ATU sommercamp i august 

Under overskriften En hyldest til fællesskabet er tilmelding til sommercampen 2022 fortsat 

åben for elever på ATU programmet. Et spændende program fyldt med faglige 

udfordringer, sociale aktiviteter og fede oplevelser venter eleverne. Fra Forandringens 

Matematik, demokratiets krise til krigen i Ukraine: Hvad vil USA? til Kunstig 

intelligens og jura. 

 

Eleverne kan bl.a. besøge Danmarks største kunstsamling på Statens Museum for 

Kunst, opleve sommerfuglehuset eller Palmehuset i Botanisk have, se vores fortid i 

øjnene på Statens Naturhistoriske Museum, besøge Medicinsk Museion, Davids 

Samling eller dykke ned i Danmarks historie på Nationalmuseet. Sommercampen finder 

sted fra d. 2. august kl.15:00 til og med d. 6. august kl.12:00 på Nørre Gymnasium i 

Brønshøj. Eleverne tilmelder sig sommercampen her.  
 

  

 

 

 

https://ungetalenter.nemtilmeld.dk/15/


  

 

  

 

Åbent Akademi og oplæg med verdenskendt 

nobelprismodtager 

 

Nobelprismodtager og formand for Europa-Parlamentet 

Inden sommerferien fik ATU eleverne lejlighed til at møde den verdenskendte amerikanske 

nobelprismodtager i fysisk, Frank Wilczek, da han holdt foredrag i Mærsk Tårnet om den 

stærkeste naturkraft: Kernekraften. De fik også en helt unik mulighed for at møde 

formanden for Europa-Parlamentet, Roberta Metsola, til ”En snak om Europas fremtid”, 

da hun besøgte Europa-Huset i midten af juni. 

 

Efteråret byder på Eliteforskere 22 og besøg på nyt NATO-kvantecenter 

Efteråret byder bl.a. på temadag om det nye kvanteforskningscenter ved Niels Bohr 

Instituttet og på en Elite-forskningsdag i samarbejde med Uddannelses- og 

Forskningsministeriet. Vi skal også i det Åbne Akademi forholde os til humor og latter som 

objekt for videnskabelige undersøgelser fra en antropologisk og naturvidenskabelig vinkel. 

Det skal nok blive både tankevækkende og sjovt!  
 

  

 

 

 

  

 

  

Yngre Talenter og Junior Talent - Glade elever og spændende 

program efter sommerferien! 
 

Trivsel og sociale og faglige fællesskaber er vigtigere end nogensinde – også for 

talenterne! Og eleverne på Yngre Talenter og Junior Talent fortæller, at de stortrives med 

de ekstra udfordringer, de får sammen med andre videbegærlige unge på ATU. Det viser 

de høje evalueringer. 

 



 

Tilmelding til Yngre Talenter og Junior Talent i efteråret er åbnet 

Hos Akademiet for Talentfulde Unge Øst har vi åbnet for tilmelding for den nye årgang, og 

vi glæder os til igen at byde Yngre Talenter fra 6. klasse og Junior Talenter fra 8. klasse 

velkommen. De nye hold begynder i starten af oktober. Læs mere om programmerne og 

se hvordan man melder sig her: Yngre Talenter og Junior Talent. 

Igen i år venter der Yngre Talenter og Junior Talenterne et spændende program i 

samarbejde med vores værtsgymnasier. Vi fordyber os i emner som fx bioteknologi, 

menneskets psyke og mental sundhed, klimaforandringer og global opvarmning 

samt international politik. Eleverne lærer om samarbejde, mål og mindset, og udvikler 

deres talent i fællesskab med andre talentfulde unge. 

 

Frist for tilmelding er den 1. september. Vi glæder os til at møde de nye Yngre Talenter og 

Junior Talenter! 

 

  

 

 

 

  

 

  

Erhvervstalenter - Danmark skal leve af innovation og viden 

 

’Talentudvikling er afgørende for både offentlige og private virksomheders fremtid. For det 

er talenterne, som skal opfinde den næste vaccine og kuren mod kræft, udvikle innovative 

og banebrydende produkter og starte nye virksomheder og arbejdspladser. Talenterne 

udgør et enormt potentiale for Danmark.’ 

 

Med disse ord satte Direktør for ATU Øst, Ellen Smidt-Nielsen rammen for dagen, da ATU 

Øst Erhvervstalenter fredag den 6. maj havde inviteret erhvervsskoler, 

brancheorganisationer, interesseorganisationer, foreninger, tænketanke og 

samarbejdspartnere til Erhvervsmesse under overskriften ’Talentudvikling på 

erhvervsskolerne – nu og i fremtiden’ i Tietgenfondens smukke lokaler i Heerings Gaard 

på Christianshavn. 

 

Ellen Smidt-Nielsen, lagde i sin velkomst vægt på, at talentudvikling prioriteres af 

https://talentfuldeunge.dk/yngre-talenter-program
https://talentfuldeunge.dk/junior-talent-program


 

erhvervsskolerne for fortsat at være et attraktiv uddannelsesvalg for kommende 

ungdomsgenerationer: ’Talenterne er der, og det er vigtigt at se, anerkende og aktivere 

dem’, understregede hun. 

Dette gav de inviterede oplægsholdere hver især deres bud på gennem spændende oplæg 

med både facts og cases, som blev diskuteret i workshops blandt deltagerne med konkrete 

bud på ideer og løsningsforslag. Læs mere og se de mange oplæg fra dagen her. 

 

’Danmark skal leve af innovation og af at tænke anderledes. Det er vores råstof. Derfor 

skal vi dyrke talenterne og de, der har ekstraordinære evner og et særligt drive’. Sådan lød 

det bl.a. fra landets tredje største arbejdsgiverorganisation TEKNIQ Arbejdsgiverne. 

 

  

 

 

 

  

 

  

Cyber Talent Akademi og Cyber sommercamp for de cyber 

nysgerrige! 
 

Hver eneste dag bliver Danmark udsat for cyberangreb og cyberkriminalitet, som rammer 

offentlige institutioner, virksomheder og privatpersoner. Derfor er der brug for unge, der vil 

uddanne og specialisere sig i cybersikkerhed, og unge, der har viden om cybersikkerhed 

med sig i bagagen. 

 

Cyber Talent Akademi er et spændende 1-årigt talent program for alle elever på 

ungdomsuddannelser, gymnasier og erhvervsskoler med interesse for cybersikkerhed. Vi 

starter nyt hold til efteråret. Deltagelse er gratis. Eleverne tilmelder sig Cyber Talent 

Akademiet ved at udfylde ansøgningsskemaet her. 

 

Cyber sommercamp 12.-14. august 

ATU Østs Cyber sommercamp er en spændende mulighed for alle cyber nysgerrige 

elever og studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser mellem 15-

25 år. 

 

Cyber sommercampen finder sted i weekenden d. 12. august kl. 15.30 til d. 14. august 

https://talentfuldeunge.dk/Erhvervsmesse2022_Videopr%C3%A6sentationer
https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=126397


 

2022 kl. 16.00. Dog uden overnatning. Hvis du er interesseret i at deltage kan du skrive til 

mathias@talentfuldeunge.dk. Deltagelse er gratis. 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Tilmeld dig ATU Øst Netværkskonference d. 28. september – 

med trivsel og fællesskab i centrum 

 

Trivsel, fællesskaber og talentudvikling er på dagsordenen, når ATU Øst inviterer alle 

samarbejdspartnere, talentkoordinatorer og rektorer til årets netværkskonference den 28. 

september. Kom og hør Mette Pless og Eva Lykkegaard fra CEFU og Center for 

Gymnasieforskning, der holder oplæg om deres topaktuelle forskning i unges trivsel, 

motivation og læring efter Corona. Også den internationale talentforsker, David Dai, fra 

New York State University holder oplæg og indfører os i sin højaktuelle tilgang til unges 

akademiske talentudvikling. 

  

Se det fulde program og tilmeld dig her. 
 

  

 

  

 

ATU Øst etablerer Ungepanel 
 

Lige inden sommerferien mødtes ATU Østs Ungepanel for første gang. Elever på tværs af 

vores talentprogrammer gjorde os klogere på deres tanker om fagligt indhold, sociale 

aktiviteter, trivsel og fællesskaber. Stor tak til de unge for deres lyse hoveder, ideer og 

engagement. 

 

Hvis du er interesseret i at være med i vores Ungepanel, så kan du skrive til 

ellen@talentfuldeunge.dk eller lena@talentfuldeunge.dk. Vi glæder os til at høre fra jer!!  
 

  

mailto:mathias@talentfuldeunge.dk
https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=127532
mailto:ellen@talentfuldeunge.dk
mailto:lena@talentfuldeunge.dk


 

 

 

  

 

  

 

Bliv Talentpoint – sådan ansøger du 

 

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, der giver adgang 

til den seneste internationale viden og forskning om talentudvikling. 

Vil du gerne være Talent Point og blive en del at et internationalt talentnetværk? Så kan du 

søge her: Apply to join ETSN.  
 

  

 

      

 

  

 

  

 

Talentbanner 

 

ATU Øst tilbyder alle vores samarbejdspartnere et Talentbanner til brug på egne medier og 

hjemmesider mhp. at synliggøre engagementet i de talentfulde unge. Kontakt 

kommunikationsansvarlig Caroline Broge på caroline@talentfuldeunge.dk for at få det 

tilsendt. 

 

  

https://etsn.eu/apply-to-join-etsn/
mailto:caroline@talentfuldeunge.dk


 

 

 

  

 

  

 

God sommer! 
 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst ønsker alle vores samarbejdspartnere, lærere og 

elever en rigtig god sommer! Vi glæder os over vores gode samarbejde med jer, at I 

prioriterer, ser og støtter talenterne. Vi ses til august 😊  
 

  

 

 

 

  

 

Besvar denne mail hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

  

 

Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj, info@talentfuldeunge.dk 
 

  

     

mailto:info@talentfuldeunge.dk
https://www.facebook.com/talentfuldeunge/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARA4TSaOBmhw-ZKDZd_-H-_u7ihxklUpbh_OLdqvKSAyWXgupO_x-qc4Rud_e5T029ySQ8-8_kTWlC1k
http://talentfuldeunge.dk/
https://www.instagram.com/atu_oest/?hl=da
https://www.linkedin.com/company/akademiet-for-talentfulde-unge-%C3%B8st/?viewAsMember=true

