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Kære talentkoordinator 

Velkommen som talentkoordinator for Yngre Talenter og Junior Talent – vi glæder os til samarbejdet med 

dig. 

I nærværende guide har vi samlet al relevant information om programmerne, optagelsesprocessen og din 

rolle m.v. Hvis du herudover har spørgsmål eller har brug for at vende noget, er du altid velkommen til at 

kontakte os på sekretariatet.  

 

ATU Østs Talentbegreb  

 

Hvad kendetegner talenter på Akademiet for Talentfulde Unge Øst 

Akademiet for Talentfulde Unges talenter er kendetegnet ved, at de har en stejl læringskurve og er fagligt 

dygtige i et eller flere områder. De har potentialet til at blive en af de bedste på deres årgang, hvis deres 

talent stimuleres og de møder de rette udfordringer. Samtidig har de lysten og viljen til at yde en særlig 

indsats i et rummeligt og lærende fællesskab med andre unge, der savner udfordringer. Det er således ikke 

kun de 1-2 procent højst begavede børn, der egner sig til vores talentprogrammer, men også de elever, som 

har mulighed for at blive blandt de bedste 10% af en årgang. 

 

Læs mere om talent 

På ATU Øst læner vi os op ad den verdenskendte ta-

lentforsker Francoys Gagnés teorier om talent og 

hans DMGT-model, Differentiating Model of Gifted-

ness and Talent, der beskriver, hvordan medfødte 

evner kan udvikle sig til talenter inden for et givent 

område.  

En af Gagnés hovedpointer er, at talent ikke udvikler 

sig selv. 50% af alle medfødte evner er genetisk be-

tingede, men de udvikler sig sjældent til talenter og 

kompetencer af sig selv. I opskriften på, hvordan 

man udvikler et talent, er de vigtigste ingredienser 

motivation, udholdenhed, støtte fra omgivelserne 

og de rette faglige udfordringer. 

Du kan læse mere om både model og teorier på hans hjemmeside Francoys Gagné. Alternativt vil vi anbe-

fale dig at læse Talentrapport 2011 om talentudvikling i uddannelsessystemet, en rapport udarbejdet af en 

arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet. 

 

Talent er, når børn og unge 

 i uddannelsessystemet 

• Har særlige forudsætninger inden 
for et eller flere områder 

• Har lysten og viljen til at yde en 

særlig indsats 

• Har mulighed for at blive én af de 
bedste, hvis potentialet stimuleres 

 
Undervisningsministeriet 

https://gagnefrancoys.wixsite.com/dmgt-mddt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwin7LSNuvbaAhVFhSwKHZnVBJ0QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fuvm.dk%2F-%2Fmedia%2Ffiler%2Fuvm%2Fudd%2Ffolke%2Fpdf11%2F110414-talentrapport-hele.pdf&usg=AOvVaw3sAW0AtYaEDyjSP-E_ptNz
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Kandidater til Akademiet for Talentfulde Unges Østs talentprogrammer er kendetegnet ved at de: 

• Er fagligt dygtige i et eller flere fag og har nemt ved at lære 

• Har mulighed for at blive blandt de 10% dygtigste på deres årgang, hvis potentialet stimuleres 

• Kan lide at gå i skole og er nysgerrige og motiverede 

• Er interesserede i mere viden og savner flere udfordringer 

• Har lysten og viljen til at yde en særlig indsats 

• Savner at indgå i et fællesskab med andre børn/unge, der har samme interesser 

• Har overskud til at følge et talentprogram ved siden af den daglige skolegang 

• Er i stand til at komme til og fra undervisning ved egen eller forældres hjælp  

 

 

Optagelsesprocessen 

 

 

 

I foråret udsender Akademiet for Talentfulde Unge løbende information om optagelsesprocessen, og du får 

her mulighed for at rekvirere diverse foldere, plakater mv. Vi inviterer også til online møder, hvor du kan 

stille spørgsmål og få inspiration til rekrutteringsprocessen. (Skemaet ligger i print-selv format bagerst) 

Vi håber, at du som talentkoordinator vil hjælpe os med at videreformidle relevant information til lærerne 

på de relevante årgange samt evt. tage initiativ til informationsmøder på tværs af klasserne. 

Fra juni og indtil ansøgningsfrist d. 1. september, indhenter talentkoordinatoren ansøgningsskemaer fra ele-

verne og uploader dem via et link udsendt af ATU. 
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Inspiration til at finde de rigtige elever 

• Lærerne på de relevante klassetrin taler med egnede elever om programmerne. Eller alle elever på 
de relevante klassetrin informeres om muligheden, og skolen udvælger så de bedst egnede ud af de 
elever, der melder sig som interesserede.  
 

• Talenterne selv er tit de bedste formidlere, og vi opfordrer derfor til, at skolen inviterer sine nuvæ-
rende eller tidligere Yngre Talenter/Junior Talenter til at fortælle om deres oplevelse med program-
merne. Det kan f.eks. gøres på en morgensamling eller til et frikvartersmøde. 
 

• En kombination af ovenstående tilgange, da talent jo både handler om faglig dygtighed og motivati-
onen til at lære mere. 
 

• Nogle elever er hurtige til at vurdere egne evner og engagement positivt, hvor andre har brug for et 
lille puf i den rigtige retning. 

 

Hvordan man italesætter talent 

Når man præsenterer programmerne for eleverne, kan det være en god idé at afmystificere talentbegrebet 

lidt ved at sætte nogle flere ord og begreber på. Man kan tale med dem om, at talent er ’at have let ved at 

lære’, at være nysgerrig, engageret og at ’have viljen til at lære’. Det er vigtigt, at eleverne er fagligt dygtige, 

men motivationen og lysten til at lære er det vigtigste, og helt sikker noget talenterne kan spejle sig i.  

 

Planorama 

 

Planorama er vores kursussystem, hvor du via din profil kan følge med i elevernes program samt se evalue-

ringer af undervisningen. Hvis du både er talentkoordinator for Yngre Talenter og Junior Talent har du to 

profiler på Planorama. Dette arbejder vi dog på at få ændret, så man kan nøjes med én. 

Alle elever har deres egen profil, hvor de kan se hvor og hvornår, de har undervisning, og vi sender al relevant 

information direkte til dem via Planorama. 
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Eleverne melder også selv afbud til undervisningen via Planorama. 

Yngre Talenter 

 

 

Yngre Talenter er talentprogrammet for talenter i 6. og 7. klasse. Eleverne deltager i programmet gennem 

tre semestre, hvor de i alt har 12 hele undervisningsdage fra kl. 9.00-15.00 samt en Team- og innovationsdag, 

der ligger en lørdag på 2. semester. Undervisningen foregår på de nærliggende gymnasier og forestås af uni-

versitetsstuderende med undervisningserfaring. Det faglige fokus er bredt, så der vil være udfordringer både 

inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Yngre Talenter startede i september 2018 og 

der er nu ca. 500 Yngre Talenter fordelt på to årgange. Geografisk fordeler de sig over hele Sjælland og Øerne. 

 

Eksempel på program for 1. semester for Yngre Talenter med tre undervisningsgange 

 

På Yngre Talenter udsendes et samlet program for undervisningen i begyndelsen af hvert semester til både 

elever og talentkoordinatorer.  
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Junior Talent 

 

 

Junior Talent er talentprogrammet til særligt dygtige elever i 8. og 9. klasse, og som Yngre Talenter løber det 

over tre semestre, hvor eleverne i alt har 12 hele undervisningsdage fra kl. 9.00-15.00. Undervisningen fore-

stås dels af gymnasielærere på de respektive værtsgymnasier, dels universitetsuddannede/studerende un-

dervisere, som ATU Øst har lavet aftale med, og dels af undervisning tilrettelagt af virksomheder vi samar-

bejder med. Fælles for al undervisning er, at den er specielt udviklet til Junior Talenterne, og at den breder 

sig ud over de tre videnskabelige hovedområder. I dag deltager godt 900 talentfulde skoleelever i Junior 

Talent programmet som geografisk fordeler sig over hele Sjælland og Øerne. 

 

Eksempel på program for 1. semester for Junior Talent med tre undervisningsgange 

 

Da hvert hold på Junior Talent har sit eget individuelle program, udsender ATU Øst ikke et samlet program 

ved semesterstart men i stedet en mail med information om, hvornår eleverne kan se deres program i Pla-

norama. Udover det fastlagte program tilbydes Junior Talenter flere valgfrie arrangementer pr. semester, 

som eleverne selv tilmelder sig. Som talentkoordinator modtager du også information om arrangementerne, 

men det er elevernes/forældrenes ansvar at meddele deltagelse i dem til egne lærere, hvis det konflikter 

med anden undervisning.  
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Flyttede/udmeldte elever 

 

Hvis elever på henholdsvis Yngre Talenter og Junior Talent vælger at skifte skole eller blot melde sig ud af 

programmet, følger vi denne procedure: 

1. Flytter en optaget elev skole inden udgangen af 1. semester, tilbydes skolen at få en anden elev 
optaget i stedet. Hvis den optagede elev gerne vil fortsætte på programmet (stadig inden udgangen 
af 1. semester), skal han/hun selv lave aftale med den nye skole om, at de overtager udgiften for 
elevens deltagelse (det fulde beløb på 4000 kr.). 
 

2. Flytter en optaget elev skole efter 1. semester, tilbydes skolen som udgangspunkt ikke at få opta-
get en anden elev i stedet, med mindre andet aftales.  
Elever, der flytter skole på dette tidspunkt, skal informere ATU om flytningen samt få godkendelse 
fra deres nye skole for det fravær, de kommer til at have. Derefter kan de fortsætte deres forløb på 
henholdsvis Yngre Talenter eller Junior Talent. 
 

3. Melder en optaget elev sig ud af Yngre Talenter eller Junior Talent, tilbydes skolen at få en anden 
elev optaget. 

 

Skolen udpeger selv den elev, der får den afgående elevs plads. Man kan kun tilbyde pladsen til en ny elev 

én gang. 

 

Om ATU Øst  

 

Akademiet for Talentfulde Unge blev etableret i 2007 af Nørre Gymnasium og er i dag landsdækkende med 

de tre organisationer: ATU Øst, Syd og Midt. ATU samarbejder med den overvejende del af gymnasier og 

universiteter i Danmark, en lang række grundskoler samt erhvervsskoler. Hertil kommer en række af landets 

førende eksperter og opinionsledere fra universiteter, virksomheder og organisationer.  Læs mere på 

www.talentfuldeunge.dk   

På Akademiet for Talentfulde Unge Øst har vi således arbejdet med talentudvikling i mere end 14 år og tilby-

der, udover Yngre Talent og Junior Talent, også ATU programmet til gymnasieelever og ET programmet til 

erhvervstalenter.  

ATU programmet er et bredt toårigt talentprogram til de dygtigste elever i gymnasiet. Undervisningen fore-

går efter skole og består af faglige oplæg, workshops og projektarbejde med førende forskere, opinionsle-

dere, virksomheder og andre eksperter indenfor et bredt fagligt felt. I dag følger ca. 800 talentfulde gymna-

sieelever ATU-programmet. 

Erhvervstalenter er et talentprogram til innovative og entreprenante talenter på erhvervsskolerne. Under-

visningen foregår efter skole/praktik og består af faglige oplæg, workshops og projektarbejde med særligt 

fokus på entreprenørskab, innovation, projektledelse, produkt- og konceptudvikling samt kommunikation og 

markedsføring. Erhvervstalenter startede marts 2019 med 64 talentfulde erhvervsskoleelever.  

 

http://www.talentfuldeunge.dk/
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Hvorfor talentudvikling?  

I en skoleklasse sidder gennemsnitligt 1-2 elever, som savner faglige udfordringer i deres klasse. Hvis de ta-

lentfulde elever ikke møder de udfordringer, de har brug for og ikke får rum til at udvikle sig, er der risiko for, 

at de underpræsterer og ikke får indfriet deres potentiale. Det kan have store konsekvenser for den enkelte. 

Derfor er talentudvikling afgørende.  

Akademiet for Talentfulde Unge er nationalt talentcenter i ECHA, European Council for High Ability. ECHA er 

et europæisk netværk, der har som målsætning at sætte en stærkere agenda for talentudvikling i internatio-

nal regi. Læs mere på www.echa.info 

I alt deltager ca. 2.100 elever på Akademiet for Talentfulde Unge Østs talentprogrammer. 

 

Vil I være Talent Point? 

Alle vores samarbejdspartnere har mulighed for at blive Talent Point og dermed få adgang til et stærkt net-

værk af andre europæiske organisationer, der arbejder professionelt med talentudvikling samt den nyeste 

internationale viden, forskning, artikler og konferencer om talentudvikling. Hvis I har lyst til at blive Talent 

Point, kan I ansøge via linket her: Apply to join ETSN. 

Det koster kun 1.000 kr. årligt at være medlem af ECHA. Du kan også læse mere her: ECHA og ETSN. 

 

KONTAKT 
 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os i forbindelse med rekruttering og vurdering af eleverne, 

eller hvis du har andre spørgsmål. På Facebook og Instagram kan du følge med i, hvad der sker på Akademiet 

for Talentfulde Unge Øst. 

 

Programkoordinator  

Therese Thiele Overgaard 

therese@talentfuldeunge.dk, mob. 3157 2308 

 

Programleder 

Tilde Kelp 

tilde@talentfuldeunge.dk, mob. 2310 3969 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.echa.info/
https://etsn.eu/apply-to-join-etsn/
https://www.echa.info/
https://etsn.eu/apply-to-join-etsn/
https://www.facebook.com/talentfuldeunge/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBs3Dv3Gg4zo5zUj09_5NYF6f6DR5X__wNvjTFsMHFb4p7ju7nMI6yeWBN0qHxW5WxslzgIkpmKbe6g
https://www.instagram.com/atu_oest/?hl=da
mailto:therese@talentfuldeunge.dk
mailto:tilde@talentfuldeunge.dk
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FAQ 

Hvornår får eleven svar på sin ansøgning? I starten af oktober, før efterårsferien. 

Hvornår får jeg at vide, hvilke af mine elever, der er blevet optaget? Efter eleverne har fået svar, sender vi 

en samlet liste til dig.  

Får eleverne karakterer? Nej. Hos os handler det om elevernes læring og udvikling, og de skal fokusere på 

deres engagement i stedet for deres performance. De får selvfølgelig et diplom efter programmet er gen-

nemført. 

Sender I en oversigt til mig over mine elevers semesterprogram? Denne information finder på Planorama. 

Dette sikrer også, at du altid er informeret om ændringer i programmet f.eks. dato eller sted. 

Hvordan følger jeg med i mine elevers deltagelse? Vi opfordrer til, at du tager løbende samtaler med dine 

elever om deres oplevelse af programmet. Du kan altid se om dine elever har været til undervisningen i Pla-

norama under ”Udfyld protokol” på aktiviteten. 
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