
TALENTINDSATS I VERDENSKLASSE  
- HVORDAN NYTTER DET?

TILMELDING SENEST DEN 27.6.2016
Til talentkonference@ungetalenter.dk 
Kr. 995,- pr. person

HVORNÅR
Onsdag d. 7. september 2016  
Kl. 9.30-16.30

HVOR 
Holckenhavn Slot,  
Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

Kl. 09.30:  Ankomst og morgenbrød
Kl. 10.00:  Velkommen
Kl. 10.05:  Politisk perspektiv på    
  talentudvikling  
  v/kultur- og kirkeminister  
  Bertel Haarder
Kl. 10.20:  Akademisk talentudvikling  
  v/professor Ella Maria Cosmovici  
  Idsøe, Nasjonalt Senter for   
  Læringsmiljø og Atferdsforskning, 
   Universitetet i Stavanger
Kl. 11.00:  Pause

Kl. 11.15: Dialogmøder - runde 1
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30:  Betydning af talentudvikling  
  v/Anna Mars og Jonathan Mills, 
  alumner fra Akademiet for   
  Talentfulde Unge
Kl. 14.00:  Dialogmøder - runde 2
Kl. 15.15: Pause
Kl. 15.30: Refleksion og læring 
  v/Svend Thorhauge,  
  Akademiet for Talentfulde Unge
Kl. 16.30:  Tak for i dag
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OPLÆG 
FRA IND- OG UDLAND 

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE INVITERER TIL NATIONAL 
KONFERENCE OG NETVÆRKSDAG. I ÅR MED FOKUS PÅ HVORFOR 

OG HVORDAN TALENTINDSATSER NYTTER.

AKADEMISK TALENTUDVIKLING

v/professor Ella Maria Cosmovici Idsøe, Nasjonalt 
Senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning, 
Universitetet i Stavanger, Norge
Der er en kontinuerlig debat om, hvilke kompetencer 
og talenter samfundet skal investere i, så børn og 
unge opnår succes i en global og konkurrencepræget  
verden. Internationale perspektiver på talent-
programmer, der ligger ud over den almindelige 
skolegang, vil blive præsenteret. Det diskuteres, 
hvorfor disse talentprogrammer er gavnlige som et 
supplement til den almindelige undervisning, hvilke 
dele programmerne skal indeholde for at sikre, 
at de fremmer præstationerne og sidst men ikke 
mindst, hvad betyder det for dem, der udvikler 
talentprogrammer og uddannelsespolitikker.

BETYDNING AF TALENTUDVIKLING

v/Anna Mars og Jonathan Mills,  
alumner fra Akademiet for Talentfulde Unge 
To alumner fra Akademiet for Talentfulde Unge  
giver deres personlige bud på, hvorfor talent- 
indsatser er vigtige, og hvordan de skaber værdi 
både i et kort- og langsigtet perspektiv i  
uddannelses- og erhvervsmæssige sammenhænge.

POLITISK PERSPEKTIV PÅ TALENTINDSATSER

v/kultur- og kirkeminister Bertel Haarder
Som undervisningsminister i 2007 ønskede Bertel 
Haarder, at der i uddannelsessystemet blev 
gjort mere for de dygtigste elever, og derfor gav 
undervisningsministeriet støtte til, at Akademiet  
for Talentfulde Unge blev etableret.
Bertel Haarder er inviteret til at åbne talent-
konferencen og give et indblik i, hvordan det 
politiske fokus er på talentindsatser.
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DIALOGMØDER
DU DELTAGER I TO UD AF DE FIRE DIALOGMØDER, DER TAGER 
UDGANGSPUNKT I TALENTINDSATSER I GRUNDSKOLEN, OVER 

GYMNASIESKOLER, VIDEREGÅENDE UDDANNELSER OG UD I ERHVERSLIVET.

DET NORSKE PERSPEKTIV  
PÅ TALENTUDVIKLING

v/professor Ella Maria Cosmovici Idsøe, Nasjonalt 
Senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning,  
Universitetet i Stavanger, Norge
Norge er et af de lande, der ikke har en 
uddannelsespolitik for talentfulde og højtbegavede 
børn og unge, og derfor heller ikke underviser de 
lærerstuderende i talentudvikling. 
I 2016 nedsatte den norske regering et udvalg  
bestående af forskere og undervisere, der skal 
udarbejde en rapport om status på talentudviklings- 
strategier i Norge og resten af verden. I dette 
dialogmøde fremlægges og diskuteres rapportens 
resultater og de mulige talentudviklingsstrategier, 
som Norge arbejder med.

UDDANNELSE AF TALENTFULDE  
ELEVERS UNDERVISERE

v/dr. Lianne Hoogeveen, Center for the Study of 
Giftedness ved Radboud University Nijmegen, 
Holland
At være underviser har altid været en udfordring. 
For at citere Albert Einstein frit, “We can’t make 
anybody learn. All we can do is create an 
environment in which people are challenged to 
learn.” Forestil dig, hvor krævende men også 
spændende det er at skabe et udfordrende 
læringsmiljø, mens du samtidig skal ‘konkurrere’ 
med (eller drage nytte af?) de sociale medier, som 
elever har adgang til. Vi forlanger meget af vores 
undervisere, selv om vi ved, at de burde undervise 
i, hvem de er frem for kun, hvad de ved (Palmer, 
1998). Radboud Universitet har i mere end 20 år 
videreuddannet undervisere til ‘ECHA Specialist 
in Gifted Education’ (European Council for High 
Ability). I løbet af årene har vi set vidunderlige 
undervisere, som med stor passion har skabt 
udfordrende læringsmiljøer for deres elever. Med 
inspiration i undervisernes erfaring diskuteres, 
hvordan vi kan uddanne vores undervisere til at 
være så inspirerende, passionerede og kreative, 
som alle elever - og især særligt talentfulde elever  
- har brug for.



IF YOU        BRAINWORK JOIN US AT UNGETALENTER.DK - AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE ❤

DIALOGMØDER

NÅR TALENTUDVIKLING ER MERE  
OG ANDET END AT UDVIKLE TALENT  
- ET UNGEPERSPEKTIV!

v/Ole Kyed & Sheelagh Bisgaard, forfattere  
til den kommende bog De intelligente unge 
Siden 2005, hvor Bertel Haarder første gang 
nedsatte en arbejdsgruppe med henblik på at 
idégenerere projekter til talentudvikling inden for 
folkeskolen, har debatten taget udgangspunkt i, 
hvorledes folkeskolen og gymnasier kan uddanne 
dygtige og fagligt stærke elever, som på sigt kan 
bidrage positivt til den danske økonomi. 
Seneste PISA-undersøgelse fra 2012 viser 
imidlertid et stadigt fald i antallet af faglig 
stærke elever samt et fald i disse elevers faglige 
niveau. Noget tyder derfor på, at vi er nødt til 
at se på talentudvikling i et bredere perspektiv. 
Det kan således hævdes, at det at blive dygtig 
eller klog er et biprodukt af, at elever gennem 
talentudviklingsprogrammer får muligheden for at 
udvikle hele deres potentiale – både det faglige  
og det menneskelige. 
Med udgangspunkt i bogen “De intelligente unge” 
tager vi udgangspunkt i ungeperspektivet. Hvad 
siger de unge selv, hvad peger de på som vigtige 
komponenter for, at deres talent kan vokse og 
udfolde sig? Og hvilken betydning har det først og 
fremmest for deres egen udvikling og trivsel som 
mennesker på længere sigt?

TALENT ER EN  
INVITATION TIL AT DELTAGE  
- HVAD SIGER ARBEJDSGIVERNE?

v/direktør Hanne de Linde,  
Coaching & Udvikling, Mercuri Urval Denmark
Hvad er det, der efterspørges på arbejdsmarkedet? 
Hvad er situationen, og hvordan kan det unge 
talent få den bedst mulige start på sit erhvervsliv? 
Det diskuteres, hvilke egenskaber og færdigheder, 
der er efterspurgte, og hvordan de egenskaber 
og færdigheder kan styrkes og udvikles så tidligt 
som muligt. Der præsenteres en definition af talent 
som lyder; talent er en invitation til at deltage og 
bidrage mere end en ’udnævnelse’. 
Hvad betyder det for den unges valg og udvikling? 
Hvordan ser erhvervslivet på karakterer, eksamens- 
papirer og studierelevant erhvervsarbejde? 
Hvor vigtigt er samarbejde og teamwork, 
og hvad betyder det at udvikle empati og 
situationsfornemmelse?


