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Et stort skridt for talenterne og for talentudviklingen
Af sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen
Én af de store nyheder på Akademiet for Talentfulde Unge er, at vi fra 1. januar 2022 bliver
etableret som almennyttig medlemsforening. Vi glæder os over, at den nye organisering
giver et endnu stærkere fundament og endnu bedre muligheder for at realisere ATU Østs
vision om at tilbyde mest mulig talentudvikling til flest mulige børn og unge. Herunder at
efterkomme den voksende forståelse og efterspørgsel, der er for også at gøre noget for de
dygtigste børn og unge.
ATU Øst har siden etableringen på Nørre Gymnasium gennemgået en betydelig udvikling
grundet et tæt samarbejde med gymnasier, skoler, erhvervsskoler, kommuner og
virksomheder samt en dedikeret indsats fra vores engagerede og dygtige lærere og
medarbejdere.
Som medlemsforening kan vi styrke samarbejdet med vores samarbejdspartnere
yderligere og samtidig invitere vores unge talenter - både tidligere og nuværende ATUelever - med ind som medlemmer af foreningen. Forskning i talentudvikling viser, at kun 30
procent af dem, der har evnerne, får udnyttet deres potentiale. Derfor er det vigtigt, at der
arbejdes målrettet med udvikling af de dygtigste elever – og dem der har potentialet - til
gavn for den enkelte og for samfundet.
Personligt glæder jeg mig til at bidrage til ATU Østs fortsatte positive udvikling, til at
etablere og konsolidere det nye set-up og til sammen med ATU Østs nye bestyrelse,
medarbejdere, samt alle vores loyale samarbejdspartnere at realisere vores vision om
talentudvikling og til fortsat at tale talenternes sag.
Med en stor tak til alle vores samarbejdspartnere ønsker vi alle en Glædelig Jul og et Godt
Nytår!

Sekretariatschef ATU Øst, Ellen Smidt-Nielsen.

Hvorfor er talentudvikling vigtig? - Se videooptagelserne fra
ATU Østs netværksmøde
På netværksmødet, der i november fandt sted på H. C. Ørsted Gymnasium i den flotte
aktivitetssal på Frederiksberg, inviterede vi ind i maskinrummet hos Akademiet for
Talentfulde Unge og åbnede op for diskussion og drøftelse af, hvad talentudviklingens
vigtigste opgaver er.
Deltagerne fik indblik i, hvordan ATU Øst arbejder med udvikling af elevernes personlige
kompetencer ved vores dygtige underviser Flemming Christensen fra THINK ABOUT IT.
Gustav, der er tidligere ATU elev, fortalte om at gå på ATU, og hvad det har betydet for
ham at være en del af et fællesskab med andre ligesom én selv. Paneldebatten belyste,
hvorfor talentudvikling er vigtig med inspiration fra sportens og kunstens verden. Den
verdenskendte talentforsker professor Francoys Gagné var med fra Montreal via
livestream og uddybede betydningen af de personlige egenskaber for udvikling af talent,
bl.a. viljestyrke, vedholdenhed, ambition og passion. Der var mange gode spørgsmål fra
deltagerne undervejs.
Tusind tak til paneldeltagerne Kristian Cerdervall Lauta, Mads Bille, leder af Den Jyske
Sangskole, Brian Jensen, Flemming Christensen og Ellen Smidt-Nielsen, sekretariatschef,
ATU Øst samt Susanne Rubenius og ikke mindst alle deltagerne for deres engagement i
talenterne.
Se optagelserne fra netværksmødet på vores hjemmeside her
Læs pressemeddelelsen om ATU som almennyttig medlemsforening her

ATU elever møder kvindelige kvantefysikere, besøger de
største tech-giganter online og bliver klogere på
klimaforandringer
Forberedelsen af næste års optag af nysgerrige og videbegærlige ATU elever er i gang.
Og som sædvanligt kan de talentfulde unge glæde sig til et program spækket med
spændende foredrag, workshops og virksomhedsbesøg på højt niveau.
Forårets program byder bl.a. på aktiviteter og workshops om Virksomhedsstrategi &
Innovation, Immunitet og Celleterapi, Computerscience Engineering,
Klimaforandringer og Test af DNA. Eleverne møder kvindelige kvantefysikere på Niels
Bohr Instituttet, lærer at tænke som en hacker på Cyber Talent Akademi og kommer på
spændende virksomhedsbesøg hos bl.a. Advokatfirmaet Horten, Holscher Design, og
besøger nogle af de største Techgiganter online - og meget mere.
Ansøgningsfrist til ATU-programmet er den 1. marts 2022 og vi holder online info- og
skriveworkshops for kommende ATU-elever den 17. januar, 31. januar, 21. februar og
28. februar. I er også altid velkomne til at booke os til at komme ud og fortælle om ATUprogrammet.
Vi håber også at se så mange af jer som muligt til diplomoverrækkelse for ATU årgang
20 den 3. februar 2022. Invitation er sendt. Hvis I har spørgsmål, eller gerne vil booke
Team Info, så kontakt endelig programleder Karen Pasquali Povlsen
karen@talentfuldeunge.dk.

Erhvervstalenter: Fokus på bæredygtighed og innovation samt
besøg hos top-notch start up-virksomheder
Diplomer til årets Erhvervstalenter
Erhvervstalenter årgang 21 har netop modtaget diplom- og deltagerbeviser ved en
hyggelig fejring på Niels Brock. Og eleverne var glade. Her er, hvad Bolette fortæller om at
gå på Erhvervstalenter:
Akademiet for Talentfulde Unges diplomprogram “Erhvervstalenter i Innovation og
Entreprenørskab” har givet mig en god forståelse for, hvad det vil sige at starte en
virksomhed og drive den mest effektivt. Programmet følger tiden og fremhæver dermed de
problemstillinger man kan støde på, når man, helt fra tegnebrættet, begynder at skitsere
sin virksomhed eller idé.
I løbet af undervisningen får man tildelt redskaber til at udvikle på sin ide. Samtidigt kan
man sparre med andre deltagere og få feedback fra undervisere. Programmet er fleksibelt
og danner gode rammer for, at man kan følge workshops og virksomhedsbesøg, da det
ligger senere på dagen og foregår på centrale lokationer.
Fokus på bæredygtig omstilling og iværksætteri – optag af Erhvervstalenter 2022
Vi håber, at vi igen i 2022 kan byde velkommen til mange af jeres elever. Et spændende
program venter den nye årgang, hvor bæredygtighed, klimaomstilling, innovation og
iværksætteri er på dagsordenen. Sammen med vores dygtige undervisere lærer eleverne
om personlig udvikling, idé og projektudvikling, innovation og iværksætteri,
virksomhedsopstart og bæredygtigt byggeri. De besøger klimavirksomheder som fx
Nordic Harvest, iværksættervirksomheder som CPH Village, CPH Foodspace,
Kitchen Collective og Koalition hører om bæredygtig energiudvikling hos Vestas og
Dansk Energi og meget mere. Der er ansøgningsfrist til Erhvervstalenter den 15. marts
2022. Mere info følger.
Tilmeld dig årets erhvervsmesse d. 14.01.21.
Har du endnu ikke fået tilmeldt dig Erhvervsmessen for uddannelsesledere og
talentvejledere på erhvervsskolerne? Så kan du nå det endnu. Erhvervsmessen finder sted
den 14. januar 2022 på Niels Brock, Bispetorv 1, Alexandersalen kl. 10.00-15.15. Du kan

tilmelde dig Erhvervsmessen her
Her kan du bl.a. møde vicedirektør for EUC Nordvestsjælland, direktør for SkillsDenmark
samt Tekniq Arbejdsgivernes formand og få spændende indblik i, hvordan vi kan gøre
endnu mere for talentudvikling på erhvervsskolerne. På erhvervsmessen vil vi bl.a. sætte
fokus på behovet for øget rekruttering af dygtige elever til erhvervsskolerne.

Bliv en del af et internationalt talentnetværk: Talent Point i
Danmark
Vil du gerne være Talent Point og blive en del at et internationalt talentnetværk? Så har du
muligheden nu. ATU Øst er certificeret nationalt talentcenter i Danmark af den
prestigefyldte europæiske organisation ECHA (European Council of High Ability). Som
talentcenter har vi mulighed for at invitere organisationer, virksomheder og
uddannelsesinstitutioner, der arbejder professionelt med talentudvikling, med ind i
netværket som Talent Points og dermed få adgang til den seneste internationale viden og
forskning om talentudvikling. Se hvordan du ansøger om at blive Talent Point her: Apply to
join ETSN. Ansøgningen kan sendes løbende, hvorefter man vil få svar inden for inden for
en måned. Læs mere om ansøgningsprocessen her: Application process.

God jul og godt nytår til alle vores samarbejdspartnere
Vi ønsker alle vores samarbejdspartnere en rigtig god jul og et godt nytår. Vi ses i det nye
år 😊
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