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Stort tillykke med diplomerne til vores talentfulde ATUere 

årgang 21 

 

Vores første fysiske diplomoverrækkelse i tre år var for ATU årgang 21 og bød på flotte 

taler af årets diplomtaler og direktør Ellen Smidt-Nielsen, skønne musikalske indslag samt 

kåring af årets underviser, og foregik på Gladsaxe Gymnasium. 

 

Ann-Christine Kirkeskov Olsen fra Roskilde Katedralskole var årets diplomtaler. Hun sagde 

bl.a.: ” Det at være i et miljø, som indeholder mennesker, der er klogere end en selv og har 

nogle helt andre synsvinkler og perspektiver gør, at man kan lære og selv blive dygtigere. 

Fællesskabet her i ATU sørger for, at dygtige personer fra hele Sjælland kan samles et 

sted og lære af hinanden. Men en ting som jeg har lært under ATU forløbet, så er det, at 

det er lige så vigtigt at leve livet som det er at sørge for at livet leves kan. Så husk også at 

have styr på det menneske, som I er bag alt dette”. 

 

Daniel Y. Bujandric med en uddannelsesbaggrund som jurist, ekstern lektor på Det 

Juridiske Fakultet på KU og ansat som embedsmand i den danske centraladministration 

blev kåret som årets underviser. 

 

Direktør Ellen Smidt-Nielsen ønskede de unge talenter stort tillykke med ordene: ” Flittig, 

fokuseret, fleksibel og robust. Disse karakteregenskaber har I i særlig grad haft brug for 

det seneste år, hvor I har skullet navigere i og tilegne jer viden i en meget anderledes tid. 

Jeg vil gerne rose jer for den måde I med oprejst pande har tacklet alle disse omvæltninger 

og udfordringer. Tak for jeres enorme nysgerrighed og videbegærlighed. Jeg ved I vil blive 

mødt med store krav og jeg ved I stiller store krav til jer selv. Jeg håber I føler I har fået 

viden og værktøjer til at håndtere disse forventninger og krav. Tro på jer selv og mærk 

efter, hvad I brænder for. Jeg er sikker på, at I kan komme præcis så langt, I selv vil. Stort 

tillykke til vores skønne ATU elever og tillykke med det eftertragtede ATU diplom”. 



 

 

Tak til alle der var med i fejringen af årgangen! Det var en fornøjelse at se deltagere, 

forældre, alumner talentkoordinatorer, rektorer og samarbejdspartnere. Og stor tak til alle 

vores talere, bidragydere til fejringen og gymnasierne, der spotter talenter, støtter talenter 

og prioriterer at sende elever på ATU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talentudvikling som forudsætning for trivsel 
 

Talentfulde elever har ofte særlige forudsætninger inden for et eller flere områder, er 

blandt de dygtigste, eller har potentialet til at blive det. De har en stejl læringskurve, er 

nysgerrige og kan savne ekstra udfordringer. 

Men potentiale og talent er ikke altid indlysende. Derfor opfordrer vi til at tænke bredt, når 

talenterne udvælges til vores talentprogrammer. Lyst, vilje, motivation og vedholdenhed er 

fx meget væsentlige personlige egenskaber for at udvikle sit talent. Og så er 

talentudvikling ofte en forudsætning for trivsel hos de dygtigste! Læs mere om talent, og 

hvad der kendetegner talenterne her. 

 

Optag af ATU elever i 2023 - Spændende forårsprogram 

Den nye ATU årgang kan i 2023 se frem til nye faglige forløb om kvantefysik & 

lifescience, ligesom vi arbejder på et forløb om klima. Vi er også ved at udvikle et nyt 

forløb, som zoomer ind på iværksætteri, ideér og kvalificering af disse samt afsætning 

i marked. Vi arbejder med eleverne i et præstationsfrit rum uden lektier, hvor eleverne 

bliver udfordret og får værdifuld viden samt konkrete studieværktøjer, som de kan tage 

med sig tilbage og bruge som supplement til deres skolegang og opgaveskrivning i 

gymnasiet. Og de møder andre unge ligesom dem selv i et stærkt fællesskab med plads til 

alle! 

 

I skulle gerne have modtaget link og ansøgningsskemaer til ATU programmet. Sidste frist 

for indsendelse af ansøgninger til ATU Øst er den 3. marts 2023 kl. 12.00. 

 

https://us4.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Ftalentfuldeunge.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fhvorfor_er_talentudvikling_vigtig.pdf&xid=8e1fcd139f&uid=7040885&iid=168837&pool=template_test&v=2&c=1671606889&h=cc29e0f4df1352724daa1536866e35f64127b7ad85b6eee29196d290e0b12641


 

Online info og skrive workshops om ATU for elever 

Vi afholder online info og skriveworkshops i januar og februar 2023 om at gå på ATU 

for interesserede gymnasieelever. Eleverne kan tilmelde sig via links på vores 

hjemmeside her. 

 

Besøg og info om ATU Øst - Team Info 

Skriv til programleder Karen Pasquali Povlsen karen@talentfuldeunge.dk, hvis I har 

spørgsmål eller gerne vil have besøg af os sammen med tidligere ATU elever, som elsker 

at dele deres erfaringer med ATU. Vi kan snildt komme forbi et kvarters tid f.eks. i 

forbindelse med en frokostpause.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervstalenter modtager diplom 

 

Også vores erhvervstalenter har modtaget diplom. Den festlige diplomoverrækkelse for 

vores innovative og engagerede erhvervstalenter årgang 22 fandt sted i den flotte kantine 

med tilhørende pejsestue hos Niels Brock på Nørre Voldgade. Iværksætter Jacob 

Damgaard, stifter og medejer af Koalition og direktør for Madland, holdt en meget flot og 

inspirerende tale for erhvervstalenterne som optakt til overrækkelsen af diplomerne. 

 

Her er, hvad nogle af vores erhvervstalenter sagde om deres deltagelse på 

talentprogrammet: 

 

”Jeg er så taknemlig for at have fået muligheden for at være med på ATU’s 

talentudviklingsprogram. Den viden jeg har erhvervet og de ting jeg har lært, er ikke noget, 

som jeg ville blive undervist i på min uddannelse som møbelsnedker. Så tusind tak for et 

fantastisk forløb. Jeg er nu klar til at fører mine ideer, talenter og kompetencer ud i 

verden!” 

 

”Jeg vil sige jer stor tak for ATU forløbet og for de mange gode og lærerige timer med 

oplæg og virksomhedsbesøg. Det har været en kanon spændende rejse og vil helt sikkert 

https://us4.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Ftalentfuldeunge.dk%2Fatuprogrammet&xid=8e1fcd139f&uid=7040885&iid=168837&pool=template_test&v=2&c=1671606889&h=4a4021bb44b632bbcb2e5ada0ecb4b6253e7699f9fa7c0995f35a0373eaf3956
mailto:karen@talentfuldeunge.dk


 

være noget jeg kommer til at se tilbage på og bruge til noget på min vej videre. Vi har fået 

et helt særligt indblik i en verden som iværksætter og erhvervsdrivende, der uden tvivl er 

guld værd og som sætter en masse tanker i gang for fremtiden.” 

 

”Superkompetente undervisere med reel erfaring. Fedt undervisningsmiljø.” 

 

”Mit syn på iværksætteri er blevet udviklet og jeg kan helt klart bruge meget af det til mit 

arbejde som eventmanager.” 

 

Kæmpestort tillykke til vores seje erhvervstalenter med diplomerne!! 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliv Talentpoint – sådan ansøger du 

 

mailto:caroline@talentfuldeunge.dk


 

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.  
 

 

 

 

God jul og godt nytår til alle vores samarbejdspartnere 

 

Mange tak for året der gik og jeres store arbejde med at støtte talenterne. Vi glæder os til i 

2023 sammen med jer at sætte endnu mere fokus på også denne elevgruppe og deres 

behov 😊  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj, info@talentfuldeunge.dk 

 

 

 

 

 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, så skriv til info@talentfuldeunge.dk  
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