
I den første uge af august 2011 står den 
blandt meget andet på nanoscience, FN-
rollespil, investment banking og robot-
workshop på Nørre Gymnasium.  
Med godt 140 deltagere bliver der tale om 
Danmarks største akademiske Talentcamp 
nogensinde.  
CAMP’en er traditionelt den begivenhed 
hvor den årgang, der startede op hen over 
foråret for alvor bliver rystet sammen. 
Eleverne går sammen igennem det faglige 
program, og er sammen hele ugen idet de 
bor, spiser og overnatter på Nørre Gymna-
sium. I pauser og aftentimer er der erfa-
ringsmæssigt godt gang i de sociale aktivi-
teter, og der opstår naturligt nye venska-
ber. 

Dagens hovedtaler var ex-
jærersoldat og coach Nicolai 
Moltke-Leth. Moltke-Leth, der 
blandt andet er kendt for 
bestselleren ,Jo du kan!’ holdt 
et oplæg om, hvordan man 
udvikler sit potentiale. Vi lærte 
bla. at det handler om at give 
sin ’indre løvemor’ nogle stær-
ke billeder, så hun giver lov til 
at gøre ’nøglehullet’ større!  

Vi blev både delagtiggjort i 
erfaringer fra Nicolai Moltke 
Leths tid som jægersoldat, 
hørte anekdoter fra en safari-
tur og oplevelser fra hans 
barndom.  
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Den 30. april blev 15 Akade-
mideltagere introduceret til 
livet som konsulent i er-
hvervslivet. Waqas Akhtar 
fra Deloitte havde bl.a. et 
casestudie på programmet, 
hvor eleverne bl.a skulle 
prøve kræfter med  at trim-
me en virksomhed.  

”Den totale talentskoles 
trumf-kort er motivation. og 
når motivationen er med i 
legen, så er det, de store 
smil kommer frem.”  

KOMMENTAREN kommer  
fra Allan B. Jakobsen, talent-
koordinator på Falkonergår-
dens Gymnasium. 

Den 3. maj 2011 besøgte 
Akademiet for Talentfulde 
Unge Novo Nordisk. Her fik 
vi et udvidet indblik i kerne-
produktet, diabetesmedicin, 
samt  flere vinkler på de 
alsidige karrieremuligheder i 
en global virksomhed som 
Novo Nordisk.  

Torsdag d.12. maj afholdt Akademiet for Talentfulde Unge semesterafslutning på Lyngby 
Tekniske Gymnasium. Godt 150 festligt stemte akademideltagere var mødt op, og havde 
muligheden for at møde hinanden på tværs af årgangene. Flere repræsentanter fra delta-
gergymnasierne var også mødt frem.   

På Akademiets Talentcamp er et af de helt 
store højdepunkter når Model UN’s rollespil 
om den diplomatiske proces i FN løber af 
stablen. 



Det er kæmpesmil, jeg får fra mine ele-
ver, når de er tilbage fra ATU-
arrangementerne. Ok, ok, der var vist 
også noget med nogle lækre piger, så 
gad vide om forkortelsen står fra "alle 
tiders utroskab"? Under alle omstæn-
digheder sætter det tankerne i gang, for 
tænk hvis skolens elever gik fra timerne 
med denne glæde? 

Da jeg første gang hørte om det større 

fokus på talenter, sad jeg i et pædago-
gisk forum, hvor nyheden bragte enor-
me panderynker frem. Det var jo eli-
tært, forstod jeg på den negative stem-
ning. Jeg må indrømme, at jeg overho-
vedet ikke forstår den holdning. Gen-
nem hele livet har jeg altid sat den stør-
ste pris på folk, der havde særlige talen-
ter, og tænkt: Hvor er det dog fanta-
stisk, at vi har sådanne nogle menne-
sker her i landet. En negativ holdning til 
talenter kan jeg kun forbinde med Jan-
telov af værste skuffe, og faktisk er 
idealet for mig det diametralt modsatte 
menneskesyn, nemlig at alle har talent 
for noget. Det er simpelthen et spørgs-
mål om at åbne øjnene. 

På Falkonergårdens Gymnasium er ta-

lentarbejde velkendt: Hver årgang har 
flere Team Danmark linjer, der er særligt 
tilpasset sportstalenter. Som skolens 
talentkoordinator arbejder jeg med at 
etablere en række talenttilbud parallelt 
med den almindelige undervisning: Vi 
sender de bredt akademisk funderede 
elever til ATU, naturvidenskabsnørderne 
til Masterclasses hos Science Talents i 
Sorø og betaler for de UNF-camps, ele-

verne vil med på: Krimi-camp, Nano-
camp osv. Matematikgenierne finder vi i 
Georg Mohr konkurrencerne, og skolens 
opfinderne deltager i Science Cup. Når 
man på den måde begynder at tænke i 
talentbaner, så har vi også den ugentlige 
kunstskole, skolens kor og den årlige 
musical. 

Det er jo det, vi skal frem til! Den totale 
talentskole! Skolen, der finder og udvikler 
talenter! Skolen, hvor talentarbejdet er 
sat fuldstændigt i system på linje med 
den almindelige undervisning. Ja, lige-
frem er integreret i undervisningen. 

Men der er store forhindringer: Det fatale 
problem for gymnasiet er, at elever med 
talenter stikkende i alle retninger allige-

vel kører igennem på det samme 
samlebånd. De enkelte fag oplever 
derfor stor forskel på top og bund, 
hvilket er og bliver en didaktisk dead-
lock. Skolen bliver mindre og mindre 
effektiv i takt med at stadig større 
procentdele af ungdomsårgange ma-
ses gennem systemet. Sidste salgsda-
to for industrisamfundets samle-
båndspædagogik er forlængst over-
skredet, og vi er simpelthen nødt til at 

trimme vores uddannelser til at foku-
sere på den menneskelige naturs 
eventyrlige diversitet. Den totale 
talentskoles trumf-kort er motivation, 
og når motivationen er med i legen, 
så er det, de store smil kommer frem. 

Side 2 

Har du noget  

på hjerte? 

Om du er elev, forælder, undervi-

ser  eller noget helt andet har 

ikke den store betydning. Hvis du 

gerne vil give din mening til 

kende i Akademiets nyhedsbrev 

hører vi meget gerne fra dig. 

Skriv til mr@ungetalenter.dk 

Da jeg første 
gang hørte om 

det større fokus på ta-
lenter, sad jeg i et pæ-
dagogisk forum, hvor 
nyheden bragte enor-
me panderynker 
frem. Det var jo eli-
tært, forstod jeg på 
den negative stem-
ning. Jeg må indrøm-
me, at jeg overhove-
det ikke forstår den 
holdning.  

” 



Klokken 10 lørdag morgen d. 30. April var 
vi 15 akademimedlemmer der var mødt op 
til konsulentworkshop. Det var den næst-
sidste lektion i det katalog hvor vi frit kun-
ne vælge hvad vi ønskede at høre om.   

 

I dagens anledning var det lykkedes Akade-
miet for Talentfulde Unge at få Waqas Akt-
har til holde foredrag og efterfølgende lave 
en workshop. Waqas Ahktar er manager for 
det største konsulentbureau i Danmark, 
Deloitte. Han har de sidste seks år arbejdet 
som konsulent med fokus på IT og økonomi-
styring. 

Side 3 

I dag var en af de få gange hvor vi på Ta-
lentakademiet virkelig fik indblik i er-
hvervslivet, idet Talentakademiet er en 
bred platform som nødvendigvis må appel-
lere til alle. For mig som elev på handels-
gymnasiet var det derfor en fed mulighed 
for at høre et oplæg om erhvervslivet. 

Det gode ved dette oplæg var, at vi fandt 
ud af hvad en konsulent egentlig er. Da 
dagens foredragsholder Waqas stillede 
spørgsmålet: er der nogen der ved hvad en 
konsulent er? Var der ikke en eneste der 
kunne komme med et kvalificeret bud. Og 
personligt må jeg indrømme, at jeg ingen 
idé havde om, hvad en konsulent er, da 
næsten alle kalder sig for konsulenter nu til 
dags. 

Alle de uopklarede spørgsmål der var inden 
for konsulentbranchen blev under selve 
foredraget besvaret. Her blev der forklaret 
hvad en konsulent er og hvilke opgaver en 
konsulent varetager. 

Den anden halvdel af lektionen bestod af en 
workshop, hvor vi som deltagere på Talent-
akademiet blev stillet en af de cases som 
Waqas tidligere har arbejdet med.  

Ved at dele det op i først et foredrag og 
dernæst en workshop fik man virkelig for-
ståelse for konsulentbranchen, det var der-
for en god måde at lære på. Da klokken 
rundede 13 var vi færdige, og for mig per-
sonligt var det den bedste lektion jeg har 
haft indtil videre på ATU. 



I den første uge af august står den blandt 
meget andet på nanoscience, FN-rollespil, 
investment banking og robotworkshop på 
Nørre Gymnasium. Akademiet for Talentful-
de Unge afholder den årlige TALENTCAMP, i 
år med en rekordstor deltagergruppe.  

Alene fra akademiet i København kommer 
100 elever. Men det nystartede Talentakade-
mi, der dækker Fyn, sender yderligere godt 
40 elever til CAMP’en på Nørre G. 

CAMP’en er traditionelt den begivenhed 
hvor de årgange, der startede op hen over 
foråret for alvor bliver rystet sammen. Ele-
verne går sammen igennem det faglige pro-
gram, og er sammen hele ugen idet de bor, 
spiser og overnatter på Nørre Gymnasium. I 
pauser og aftentimer er der erfaringsmæs-
sigt godt gang i de sociale aktiviteter, og der 
opstår naturligt nye venskaber. 

Fagligt byder CAMP’en på en række forelæs-
ninger og workshops. Som vi plejer går vi 
tværdisciplinært til værks og har aktiviteter 
indenfor natur- samfunds- og humanviden-
skabelige områder.  Samtidig vil der være en 
række workshops og foredrag med et tvær-

fagligt snit, hvor eleverne vil komme til at 
trække på deres kompetencer fra flere for-
skellige fagområder. 

Campen indledes mandag den 1. august 
med en velkomstforelæsning, der i år bliver 
leveret af Lars-Henrik Schmidt, professor i 
filosofi og idéhistorie ved Århus Universitet. 
I løbet af ugen bliver der også tid til det 
populære rollespil Model UN, hvor eleverne 
kan afprøve deres diplomatiske egenskaber 

i en simuleret FN debat- og beslutningspro-
ces. Et tredje højdepunkt bliver vores besøg 
på Gyldendal, hvor vi skal møde litterær 
direktør Johannes Riis og forfatterinden Kir-
sten Thorup. 

Med godt 140 deltagere bliver der tale om 
Danmarks største akademiske Talentcamp 
nogensinde. Ikke kun af denne grund ser vi 
frem til at begynde efter sommerferien med 
denne ekstraordinære talentevent. 

Side 4 

Nicolai Moltke-Leth tog i sit foredrag afsæt i 
moderne læringsteori og motivationsforsk-
ning. Det var et både spændende og aktive-
rende foredrag, der helt sikkert satte tanker 
i gang blandt mange deltagere. Eller som en 
deltager efterfølgende skrev på vores Face-
book side: ”Det var nok det bedste seminar 
indtil videre… I sandhed genialt!”. 

Alle deltagere fra Akademiet var inviteret 
(alle tre årgange), og derudover var kontakt-
personerne på alle deltagende gymnasier 
også inviteret. Vi benyttede lejligheden til at 
sige tusind tak til alle deltagere for et rigtigt 
berigende, udfordrende og engageret forår, 
og vi glædede os over de mange deltagere til 
dette afslutningsseminar. 

Ved samme lejlighed udleverede vi plakater 
til deltagerne, dette års plakater er kommet 
og skulle være udsendt til alle skoler nu, 
men hver deltager har også fået en, så de 
kan se sig selv på plakaten! 

Lyngby TEC var værter ved et super arrange-
ment, og vi vil gerne benytte lejligheden til 
at sige en stor tak til Henrik Bæch og hans 
ansatte for deres indsats både mht. lokaler, 

forplejning og teknisk udstyr. Det var dejligt 
at være ude at besøge et af vores deltager-
gymnasier, det er bestemt noget vi gerne vil 
gøre igen. Også stor tak til de kontaktperso-
ner der deltog fra andre gymnasier. Og en-
delig en stor tak til vejrguderne, der sikrede 
at vi efterfølgende kunne sidde i atriumgår-
den og nyde det gode vejr og tale om det 
semester der nu er gået. 

Semesterafslutningsarrangementet er en ny 
aktivitet hos os, som vi har opstartet i et 
forsøg på at skabe en samlet afslutning, hvor 
vi i fællesskab kan sige ”Tak for i år”, og hvor 
både nye og ældre deltagere kan møde hin-
anden. Vi synes også det giver en god mulig-
hed for på en festlig måde at markere, at 
deltagerne har præsteret et helt semester. 
Selvom vi naturligvis gør os umage med at 
gøre aktiviteterne spændende og berigende 
er det naturligvis et ekstra pres både at skul-
le gennemføre en gymnasieuddannelse og 
Akademiet for Talentfulde Unge. Vi synes et 
helt semester er et godt delmål, på vejen 
mod et diplom for deltagelse i Akademiet for 
Talentfulde Unge.  

 

På Akademiets Talentcamp er et af de helt store højdepunkter når Model UN’s rollespil om den diploma-
tiske proces i FN løber af stablen.  Fotoet stammer fra Talentcamp 2010, hvor deltagertallet var ca. 60 . 

Til semesterafslutningen på Lyngby TEC var der 
også plakatshop. Alle fremmødte elever kunne få 
en plakat af deres egen årgang. Plakatshoppen 
kunne også præsentere den nye plakat for Årgang 
10. Denne plakat er udviklet i samarbejde med den 
talentfulde ’upcoming’ kunstner Stine Ålykke. 



Side 5 

Den 3. maj 2011 besøgte Akademiet for Talentfulde Unge Novo 
Nordisk og fik både en rundvisning i fabrikken og adskillige fore-
drag om hvordan Novo Nordisk fungerer som virksomhed, og om 
fremtidige karrieremuligheder hos Novo Nordisk. 

    

Som en flok gamle bekendte begav små grupper af folk sig af sted 
fra alle verdens hjørner for endnu en gang at samles ved en event 
på Akademiet for Talentfulde Unge. Småsnakken hørtes så sagte 
stige i niveau i takt med, at flere og flere ankom, og til sidst havde 
en hyggelig stemning af glade stemmer fyldt luften. Mageligt, som 
det var hos Novo Nordisk, fik alle tildelt et lille besøgskort, der gav 
adgang til de forskellige dele af Novo Nordisk, der skulle besøges. 
Herefter blev flokken ført ind i et stort konferencelokale, hvor der 
sad nogle mænd i hjørnerne og enkelte, der forsøgte at få IT-
udstyret til at fungere. Nærmest med det samme var der elever fra 
ATU, der engagerede kastede sig ud i at hjælpe med problemet. Og 
lige så snart det var løst, kunne repræsentanterne fra Novo Nordisk 
gå i gang med dagens program.  

Eleverne fra ATU blev delt op i to grupper, hvor den ene skulle have 
en rundvisning i de forskellige bygninger og se produktionen med 
deres egne øjne, mens den anden skulle have den teoretiske gen-
nemgang af hvordan en så stor virksomhed som Novo Nordisk fun-
gerer. Under disse foredrag var der selvfølgelig et fokus på unges 
mulighed i Novo Nordisk, og et uddannelsesprogram blev præsente-
ret for eleverne, der var muligt efter gymnasiet. Dette var som en 
indbydelse til eleverne fra ATU om at arbejde videre med deres 
uddannelse på Novo Nordisk, et glimrende alternativ, der kun er 
tilgængeligt til de færreste, når man vil ud i felten frem for på uni-
versitetet. 

Den anden gruppe, der først senere ville få fortalt om uddannelses-
programmet, var på rundvisning. Som en del af rundvisningen skulle 
man træde ind i en ”clean zone”, hvor man skulle have poser for 
fødderne og kitler på kroppen. Utroligt mange kunne ikke klare den 
opgave, men det skyldes nu ikke, at opgaven var for svær.  

Der var bare nogen, der var så opslugte af deres samtale, at de 
overhovedet ikke havde tid til at høre, at der var noget, de skulle. 
På ATU er der nemlig mulighed for at diskutere tingene på en lidt 

anden måde end i gymnasiet eller folkeskolen, som mange fra ATU 
har savnet.  

Som flokken gik rundt i Novo Nordisk’s produktionsbygningers gan-
ge, kunne man høre flere teorier om anvendelse af medicinen og 
spørgsmål om effekten blive fremført. Men ikke kun angående pro-
duktionen, som der egentlig blev fortalt om, for det, der fangede 
flest personers opmærksomhed, var automatiske biler, der kørte 
rundt med kasser fyldt med udstyr. Biler, der stoppede automatisk, 
når noget kom for tæt på, eller havde nået sit mål. Det vakte især 
latter, da en af de ansatte kom i lag med flere biler på én gang. 

Som ved ethvert af de længere virksomhedsbesøg eller foredrag, 
endte alle elevernes tanker samme sted: På mad. Og mad, det kom 
der. Og sikke en mad. Der var både frugt og nødder at spise, 
smoothies og vand at drikke og kager at nyde til de hurtige. Det var 
tydeligt, at Novo Nordisk forsøgte at promovere sig selv for at få 
opmærksomheden fra toppen af ungdommen. Men besøget på 
Novo Nordisk er ikke et særtilfælde, og det er efterhånden blevet 
helt naturligt, at virksomheder begynder at værdsætte os. Som 
ATU’er, bliver man altid taget godt hånd om ved foredragene og 
besøgene. 

Arrangementet var udbudt til elever på Årgang ’09 og Årgang ’10. Det blev 
dermed til en af de begivenheder, hvor Akademideltagere mødes på tværs 
af årgangene. 



Allerød Gymnasium 

Aurehøj Gymnasium 

Avedøre Gymnasium 

Bagsværd Kostskole og Gymnasium 

Borupgaard Gymnasium 

Brøndby Gymnasium 

Christianshavns Gymnasium 

CPH West, HTX i Ballerup 

CPH West, HTX, HHX og STX i Ishøj 

Egedal Gymnasium og HF 

Espergærde gym. & HF 

Falkonergårdens Gymnasium 

Frederikssund Gymnasium 

Gammel Hellerup Gymnasium 

Gladsaxe Gymnasium 

Handelsskolen Kbh. Nord i Frederikssund, 
Hillerød og Lyngby 

Helsingør Gymnasium 

Herlev Gymnasium og HF 

Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød, HTX 

Ingrid Jespersens Gymnasieskole 

Johannes Gymnasiet 

Københavns Åbne Gymnasium 

Lyngby Tekniske Gymnasium 

Marie Kruses Skole 

Nordsjællands Grundskole, Gymnasium og HF 

Nærum Gymnasium  

Nørre Gymnasium 

Ordrup Gymnasium 

Rungsted Gymnasium 

Rysensteen Gymnasium 

Sankt Annæ Gymnasium 

Tårnby Gymnasium 

Virum Gymnasium 

N. Zahles Gymnasieskole 

Øregård Gymnasium  

 

 

 

 

 

 

 


