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Kære læser,
Efter en dejlig sommer startede vi traditionen tro op med sommercamp i uge 31, hvor 400 talentfulde
unge var samlet til en uge med faglige udfordringer og sociale aktiviteter. Det kan du læse mere om her i
nyhedsbrevet.
Her kan du også læse om efterårets program, som skydes igang i september og om ansøgningsfristen
på ATU-programmet, som rykkes til 1. februar 2018.
God læselyst!

400 talentfulde unge var samlet til ATU Østs sommercamp

I første uge af august var 400 ATU-deltagere samlet til den årlige sommercamp, som i år blev
afholdt på Nørre Gymnasium og Greve Gymnasium. Det var en fantastisk uge, som bød på
dybdegående projektarbejde, hyggelige sociale aktiviteter og royalt besøg.
Det overordnede tema for sommercampens faglige program var Globalisering. Her arbejdede
deltagerne i grupper med et selvvalgt emne.
”Det er en af vores kerneopgaver i udviklingen af de unge talenter at ruste dem til at kunne samarbejde i
teams og tværfagligt med andre grupper. Alle store landvindinger, al innovation, al akademisk forskning
og alle fremskridt inden for kunst og sport sker i samarbejdet med andre og bygger videre på viden og
resultater, som andre har skabt. Sommercampen er en intens og begivenhedsrig uge, hvor vores
deltagere lærer at arbejde sammen, at løfte i flok og at skabe resultater i den dynamik, der sker i
grupper med exceptionelle indsatser, personligheder og engagement” fortæller Sekretariatschef ATU
Øst, Ellen Smidt-Nielsen.

Hør de talentfulde unge fortælle om ATU Øst - se klippet fra TV2 Lorry her

Prinsesse Marie besøgte Nørre Gymnasium
Som et led i årets sommercamp besøgte H.K.H. Prinsesse Marie onsdag d. 2. august Nørre
Gymnasium og hørte bl.a. deltagernes bud på en bedre integration af flygtninge på det danske
arbejdsmarked, deres kreative ideer til nye banebrydende produkter og forslag til, hvordan en ung
softwarevirksomhed kan få succes på det tyske marked.
Se mere fra sommercampen på vores hjemmeside her

H.K.H. Prinsesse Marie var meget imponeret over deltagernes arbejde: ”Det er i det hele
taget meget imponerende, hvor mange talentfulde unge, der har lyst til at udvikle deres
potentiale og gøre en forskel” fortæller hun.

Sekretariatschef ATU Øst Ellen Smidt-Nielsen præsenterede Prinsessen for de arbejdende
grupper og campens frivillige tutorer, som alle selv er tidligere deltagere på programmet.

Efterårets program er nu klar
Vores topmotiverede unge talenter kan igen boltre sig i et tætpakket program af høj kvalitet og
med stor faglig bredde.
Deltagerne på 2. semester får konkrete redskaber til at omsætte faglig viden til klar skriftlig og mundtlig
kommunikation, og tager i selskab med rådgiver og ejer af Dataethics Consulting Pernille Tranberg et
kritisk blik på den digitale formidling.
Deltagerne på 4. semester går nu i gang med det afsluttende halve år på Akademiet. Her får de
mulighed for at fordybe sig i et fagligt emne. Vi afholder bl.a. ”Nanoscience”, som ser nærmere på den
konstante udvikling af medicin, miljøteknologi og elektronik. Her skal deltagerne eksperimentere med
nanopartikler, der står overfor at få et industrielt gennembrud.
Dyk ned det i valgfrie program
Tidligere ATU’er Benjamin Muntz sætter fokus på kvantekemi i mange dimensioner, mens professor i
økonomi v. Roskilde Universitet Jesper Jespersen stiller skarpt på den økonomiske krises udvikling og
konsekvenser. De talentfulde unge kommer på virksomhedsbesøg hos bl.a. BRFkredit og Mercuri Urval.
Og vi dykker ned i forskellige forskningsområder sammen med Videnskabernes Selskab.
Besøg vores hjemmeside for at læse mere om programmet her

Ansøgningsfristen til ATU rykkes til 1. februar 2018
Det nye skoleår byder bl.a. på en ny gymnasiereform, og ATU Øst har derfor været i tæt dialog med flere
gymnasier om reformens betydning og indvirkning på gymnasiernes hverdag. For at sikre, at gymnasierne får de
bedst mulige vilkår for udvælgelsen af nye deltagere til ATU-programmet, har vi valgt at flytte ansøgningsfristen
til 1. februar 2018. Det giver gymnasiets talentkoordinatorer ekstra tid til at udvælge og indstille de rette
kandidater.
Programstart marts 2018
Den ændrede ansøgningsfrist betyder samtidig, at opstarten af det nye hold flyttes til marts 2018. Vi skal

understrege, at den senere opstart ikke betyder færre seminarer. Vi arbejder altid for at tilbyde et meget stærkt
og fokuseret program med en klar rød tråd samtidig med, at eleverne kan gå på opdagelse i forskellige grene af
videnskaberne.

2018 er jubilæumsår på ATU Øst og byder selvfølgelig på et super stærkt, spændende og sprudlende
program. ATU TEAM INFO, som består af tidligere deltagere, tilbyder at besøge landets gymnasier og hjælpe
med at fortælle om ATU-programmet til potentielle deltagere.

Junior Talent byder velkommen til 260 nye elever

Junior Talent tilbyder et 1,5-årigt forløb for fagligt stærke elever i 8. og 9. klasse, der kan og vil
mere. Det er et bredt program med faglige udfordringer, inspiration til fremtidigt valg af

gymnasieretning og et socialt fællesskab med andre, som har lyst at lære.
Vi kan nu byde velkommen til fem nye afdelinger, hvor vi har startet nye samarbejder med H.C.
Ørsted Gymnasium Frederiksberg, Rungsted Gymnasium, Solrød Gymnasium, ZBC Næstved,
Herlufsholm kostskole, H.C. Ørsted Gymnasium Ballerup, Borupgaard Gymnasium, Baltorp
Gymnasium og Niels Brock Handelsgymnasium.
Vi er glade for, at vi sammen med vores eksisterende og nye samarbejdsgymnasier kan byde
velkommen til 260 nye elever, så vi nu i alt har 420 junior talenter. Lær mere om Junior
Talent her.
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