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Med talenterne i en udfordret verden 

 

To år med skolelukninger, onlineundervisning og fravær af fællesskaber. Efterfulgt af krig i 

Ukraine, én af de største kriser i Europa siden anden Verdenskrig, ikke mindst på grund af 

de enorme menneskelige og humanitære omkostninger. De unge vokser op i en udfordret 

verden med usikkerhed om, hvordan fremtiden vil forme sig. 

 

Bekymringerne mærker vi naturligvis også blandt eleverne på ATU. Og ligesom vores 

elever, er vi hos ATU Øst stærkt optagede af den omverden, vi skal navigere i. Derfor 

inviterer vi førende eksperter til at holde oplæg og foredrag på vores programmer om 

aktuelle emner. Vi har eksempelvis netop haft forsker Flemming Splidsboel Hansen fra 

DIIS til at give baggrund og perspektiv på krigen i Ukraine for ATU eleverne. Ligesom vi 

under coronaepidemien også havde besøg af landets førende coronaeksperter, overlæge, 

forsker og professor i infektionssygdomme Jens Lundgren og professor og epidemiolog 

Lone Simonsen, der bidrog med viden om og indsigt i Covid-19 og svarede på spørgsmål 

fra eleverne. 

 

Med viden, baggrund, og perspektiv vil vi gerne hjælpe vores elever på ATU med at forstå 

omverdenen, for bedre at kunne navigere i den. Inkluderende fællesskaber, viden og fakta 

er vigtigere i dag end nogensinde. Derfor har vi øget fokus på elevernes trivsel og 

facilitering af et stærkt fællesskab. Vi kan ikke kontrollere verden og verdens gang. Men vi 

kan bidrage til, at eleverne får øget viden, indsigt og forståelse. Sammen med andre, der 

ligesom dem selv, er optagede af at forstå de komplekse sammenhænge. 

 

Ellen Smidt-Nielsen 

Direktør, ATU Øst 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor er talentudvikling vigtig 

 

På trods af de store udfordringer verden står over for - eller måske netop derfor - oplever vi 

lydhørhed og interesse blandt politikerne for talentudvikling. Sammen med Dansk 

Talentnetværk deltog vi i februar i møde på Christiansborg og bidrog her med viden og 

nuancer om de dygtigste unge og det brede talentbegreb. 

 

Konkret udkomme af mødet er, at Dansk Talentnetværk er blevet inviteret med i en 

arbejdsgruppe om højtbegavede unge og ny lovgivning på området. Det er vigtigt med den 

politiske bevågenhed på indsatser for de talentfulde unge i grundskolen og på 

ungdomsuddannelser, og vi fortsætter vores indsats, hvor vi bidrager med viden nuancer 

og dokumentation for, hvorfor talentudvikling i bredeste forstand er afgørende for 

elevernes trivsel og motivation. 

 

Vi har ligeledes samlet en del af vores viden og erfaringer om talentudvikling i en artikel 

baseret på Françoys Gagnés mangeårige forskning i talentudvikling. Her ser vi nærmere 

på talent, den store spredning i læringskurverne blandt elever i forhold til klassetrin og 

niveau samt potentialet for, at eleverne kan klare sig på højt niveau. Alt sammen for at 

belyse spørgsmålet: Hvorfor er talentudvikling vigtigt? 

 

Du kan læse artiklen ’Hvorfor er talentudvikling vigtig’ på vores hjemmeside her.  
 

 

 

 

 

 

https://talentfuldeunge.dk/sites/default/files/hvorfor_er_talentudvikling_vigtig.pdf


 

 

 

Foråret banker på døren - og vi siger velkommen til de nye 

elever på ATU programmet! 
 

Vi glæder os til igen at byde velkommen til mange nye elever på ATU programmet fra 

gymnasier på hele Sjælland. Som sædvanligt byder forårsprogrammet på et væld af 

spændende aktiviteter, oplæg og workshops. 

 

For at sikre, at de nye elever kommer bedst muligt fra start, afholder vi to velkomst-

workshops forud for semesteret. Her er fokus på at møde de andre elever og lære dem at 

kende. Kort tid efter begynder det egentlige semester med talentmodulet, hvor der er fokus på 

mål og åbent mindset - en forudsætning for al talentudvikling. Og blandt de nyeste kurser og 

topaktuelle emner er bl.a. cybersikkerhed - beskyt dit digitale liv ved lektor på Aalborg 

Universitet Jens Myrup Pedersen, stjernedannelse og livets oprindelse, klimaforandringer, hvor 

får vi vores sundhedsfaglige viden fra, krigen i Ukraine og meget mere. Eleverne kan også 

komme på online besøg på verdenskendte universiteter som Harvard, Oxford, Cambridge og 

Yale, og her få hjælp og inspiration til ansøgning om studieophold. 

 

Sidst men ikke mindst afholder vi Åbent Akademi, hvor eleverne kan tilmelde sig et stort 

udvalg af workshops og arrangementer, fx debat-arrangement, hvor vi får vores 

sundhedsviden fra med bl.a. læge og TV journalist Peter Qvortrup Geisling, spændende 

foredrag om kvantemekanikkens superledere, temadag om kvinder i Mellemøsten, en 

virtuel studietur om TECH-industrien og meget mere. 

 

Stor tak for jeres store engagement i de dygtigste unge. 

Se her en video med Gustav, en tidligere ATU elev, der i dag studerer Aero Space Engineering 

på Southhampton Universitet i England, og hør ham fortælle om, hvad det har betydet for ham 

at komme på ATU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/talentfuldeunge/posts/4935209303201042?__cft__%5b0%5d=AZXQ2iL32sIJsOMg_PjtYXdiS4fXHR3qkSDBr7Sh_F9PmwkwZL6SkqiCAdoOK_qNPP9Gh0MzsOdRlKQTcj8hAooYzeJmko19A7a6i8xAzMyRgsuW05QmIYNgUjqZuQyi9OEkX9GmM7514W4lYzv9j835gqiM_EfxuBUrR6_v45Xk6LQcTViY-D_fV5Xi9mgazBE&__tn__=%2CO%2CP-R


 

ATU Øst styrker ungeinddragelse med nyt Ungepanel 
  

Akademiet for Talentfulde Unge Øst styrker inddragelsen af vores nuværende og tidligere 

elever med henblik på at videreudvikle Foreningen for Akademiet for Talentfulde Unge Øst 

og sætte talentudvikling på dagsordenen. 

 

Derfor nedsætter vi et Ungepanel, som skal hjælpe os med at blive klogere på, hvordan 

eleverne ser på verden og ATU, og hvad de har brug for fagligt og socialt. Og ikke mindst 

give os strategisk input til vores videre rejse som forening. 

 

Vores ungepanel kommer til at bestå af 23 unge fra ATU Østs fire talentprogrammer; ATU-

programmet, Erhvervstalenter, Junior Talent og Yngre Talenter. Heraf vil der være 3 

pladser til alumner. Panelet mødes 3 gange om året, den ene gang med deltagere fra alle 

programmer samt alumner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbent Akademi giver adgang til ny viden om talentudvikling 

 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst arbejder for at tilbyde talentudvikling ikke bare til de i 

alt 2.400 elever, der hvert år følger vores programmer, men også til interesserede lærere 

og elever på samtlige skoler, gymnasier og erhvervsskoler, der har elever på Akademiet 

for Talentfulde Unge Øst. 

  

På Åbent Akademi kan ledelsen, undervisere, elever og samarbejdspartnere således få ny 

viden om talentudvikling. Dels gennem deltagelse i arrangementer sammen med 

deltagerne på diplomprogrammerne med mulighed for at netværke med andre optaget af 

talentudvikling, og dels gennem vidensdeling via nyhedsbreve, oplæg og vores 

hjemmeside med viden om talent. 

  

Akademiet for Talentfulde Unge Øst afholder 1-2 Åbne Akademi fællesarrangementer 



 

årligt. Her er der mulighed for at tilbyde elever fra deltagergymnasier og skoler ekstra 

pladser. I marts og april har vi afholdt to aktuelle særarrangementer om krigen i Ukraine, 

med forskere og eksperter fra Dansk Institut for Internationale Studier, som har været 

særdeles efterspurgte blandt vores samarbejdsgymnasier og ATU elever. 

I den kommende periode har du mulighed for at deltage i dette arrangement med mulighed 

for ekstra pladser. Vi sender separat invitation med tilmelding ud inden arrangementet: 

  

o Forskningens Døgn 2022: Med støtte fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 

afholder Akademiet for Talentfulde Unge Øst et stort fællesarrangement den 28. 

april for nysgerrige gymnasieelever med forskningen i fokus gennem workshop og 

samtalesalon. Her vil eliteforskere inspirere nysgerrige gymnasieelever hos ATU 

Øst og fortælle om forskning som karrierevej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever på Cyber Talent Akademi modtager diplomer for første 

gang! 
 

Cybersikkerhed, hackerangreb og beskyttelse af vores personlige data. Cybersikkerhed er 

rykket øverst på dagsordenen i samfundet og er blandt de vigtigste temaer i både private 

og offentlige organisationer og virksomheder. Krigen i Ukraine har desværre ikke gjort 

dette tema mindre aktuelt. 

 

Derfor er vi ekstra glade og stolte over, at give det første hold cyberinteresserede elever 

på ATU Østs Cyber Talent Akademiet deres diplomer den 7. april 2022 på CBS.  Til 

diplomfejringen vil der være spændende oplæg, præsentationer af elevernes arbejde, samt 

taler fra eleverne selv og gæstetaler Peter Kruse, som til daglig arbejder som IT-

sikkerhedsekspert. 

 

De nye elever på Cyber Talent Akademi kan til efteråret se frem til spændende workshops 



 

om cybersikkerhed, cyberangreb og forebyggelse og meget mere. De vil blandt andet 

møde Jens Myrup Pedersen, lektor og professor på Aalborg Universitet, der også 

underviser på Cyber Talent Akademi. Jens er den første professor i cybersikkerhed i 

Danmark. Han både forsker og underviser i cybersikkerhed med særligt fokus på 

netværkstrafik og deltager bl.a. i forskellige cyberprojekter i forhold til at styrke 

cybersikkerhedsindsatsen i Danmark. Jens er desuden landstræner for det danske 

cyberlandshold. 

 

Cyber Talent Akademiet er støttet af Industriens Fond i samarbejde med AAU, DTU, CBS, 

ITU, Happy42 og Forsvarets Efterretningstjeneste og er derfor gratis at deltage i for 

eleverne. Formålet er at sætte fokus på cybersikkerhed, og øge de 15-25-åriges interesse 

for cybersikkerhed, blandt andet som uddannelses- og karrierevej. 

 

Vi starter nyt hold på Cyber Talent Akademi i efteråret 2022 og sender information om 

optagelse og tilmelding ud inden. Læs mere om Cyber Talent Akademiet her, eller kontakt 

projektleder for Cyber Talent Akademiet Mathias Lassen; mathias@talentfuldeunge.dk. 

 

Hvis du vil at vide mere om cybersikkerhed eller deltage i forskellige workshops og events 

om cybersikkerhed, så besøg www.cyberskills.dk.  

  

 

 

 

 

 

      

 

 

Erhvervstalenter med knivskarpt fokus på klima og 

bæredygtighed 

 

Vi glæder os til at byde et nyt hold velkommen på Erhvervstalenter! Og som tidligere 

nævnt, står programmet i klimaets og bæredygtighedens tegn sammen med spændende 

iværksættere og besøg på klimavirksomheder som fx Nordic Harvest, 

iværksættervirksomheder som CPH Village, CPH Foodspace, Kitchen Collective, 

Koalition og Trifolium, og hvor de hører om bæredygtig energiudvikling hos bl.a. Vestas 

og Dansk Energi. 

https://talentfuldeunge.dk/cybertalentakademi
mailto:mathias@talentfuldeunge.dk
http://www.cyberskills.dk/


 

  

Eleverne starter med en velkomstworkshop og kan ellers se frem til et spændende 

program, hvor flere af underviserne selv er iværksættere. Se video med vores ambassadør 

for Erhvervstalenter, Mia Maja Hansson fra Kitchen Collective, som selv er iværksætter og 

underviser på Erhvervstalenter. 

  

Erhvervsmesse i Tietgenfondens lokaler på Christianshavn 

Vi afholder Erhvervsmessen, Talentudvikling på erhvervsskolerne – nu og i 

fremtiden! Fredag d. 6. maj, kl. 10.00-15.15. Her glæder vi os til at se 

samarbejdspartnere, skoleledere og uddannelsesledere fra Erhvervsskolerne i de dejlige 

lokaler hos Tietgenfonden på Christianshavn: Heerings Gaard i Konferencesalen. Invitation 

og program er sendt ud separat.  
 

 

 

 

 

Stærkt samarbejde om Yngre Talenter og Junior Talent 
 

Efterårets optag af en ny årgang dygtige og videbegærlige elever Yngre Talenter og Junior 

Talent er så småt gået i gang. 

 

Flere og flere kommuner har for alvor fået øjnene op for mulighederne for at tilbyde 

talentudvikling til elever, der savner faglige udfordringer. Og ATU Øst samarbejder nu med 

hele 10 kommuner på Sjælland og Øerne om at tilbyde talentudvikling til skoler i 

kommunen. Vi glæder os til den fortsatte dialog og samarbejdet med kommunerne, 

skolerne og vores værtsgymnasier. 

 

Fællesskabet og at møde andre ligesom én selv, har stor værdi for vores elever. Derfor 

glæder vi os til at byde vores Yngre Talenter velkommen til Team- og innovationsdag den 

23. april. Her kan eleverne se frem til en spændende dag, hvor de kan vælge mellem tre 

faglige forløb, der alle har fokus på at udtænke innovative løsninger for at beskytte klimaet 

og jordens naturlige ressourcer. Efter det faglige program, får vi besøg af en idrætsleder, 

som har en masse udfordrende samarbejdsøvelser med i tasken.  
 

 

 

 

Talentbanner 

 

Vores samarbejdspartnere har mulighed for at få et Talentbanner til brug på egne 

hjemmesider og digitale medier for at synliggøre engagementet i de talentfulde unge. Hvis 

https://www.youtube.com/watch?v=HKjY2Fp3w9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HKjY2Fp3w9o&feature=youtu.be


 

I ønsker at modtage det digitale talentbanner, så kontakt kommunikationsansvarlig 

Caroline Broge på caroline@talentfuldeunge.dk.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigtig god påske 😊 

 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst ønsker alle vores samarbejdspartnere en rigtig god 

påske. Vi glæder os over vores gode samarbejde med jer, og at I spotter talenterne, støtter 

talenterne og prioriterer at sende eleverne til ATU Øst.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj, info@talentfuldeunge.dk 
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