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Talentfulde unge i kamp for klimaet

Klimaet bliver det helt store tema på ATU programmets årlige sommercamp med særlig fokus på,
hvad vi hver især og sammen kan gøre for at afhjælpe klimakrisen. De 400 talentfulde deltagere
bringer deres lyse hoveder i spil, når der skal mobiliseres kræfter til at bekæmpe
klimaforandringer og miljøproblemer. Viden og handling forenes, når vi ser på ungeinitiativer
verden over, forhandlinger i FN regi og modificering af DNA, der kan indgå i bæredygtige
produkter.
Bag de spændende temaer står et hold super dygtige og topprofessionelle undervisere, heriblandt
prodekan på Det Juridiske Falkultet på KU og formand for Copenhagen Center for Disaster
Research, Kristian Lauta, Prof. Morten Broberg fra Københavns Universitet samt lektor Steen H.
Hansen fra Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Instituttet.

Invitation til at være med i Junior Talent
Bliv Junior Talent skole eller værtsgymnasium. Kontakt os, hvis du har lyst til at høre mere om
Junior Talent, som er et tilbud til fagligt dygtige elever i 8. og 9. klasse. På Junior Talent får
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eleverne faglige udfordringer, inspiration til fremtiden og valg af gymnasial retning – alt sammen i
et socialt fællesskab med andre unge talenter, som savner flere udfordringer i den daglige
undervisning. Junior Talent bød velkommen til sit første hold af unge talenter i 2015 og har siden
da oplevet stor tilgang. Vi åbner derfor i øjeblikket nye afdelinger flere steder på Sjælland. I alt har
vi i dag ca. 800 elever og samarbejder med over 100 skoler på Sjælland samt 30 værtsgymnasier.

Er du interesseret i at høre mere om, hvad Junior Talent kan tilbyde de fagligt dygtige i elevers 8.
klasserne eller rollen som værtsgymnasium, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatschef Ellen
Smidt-Nielsen på ellen@talentfuldeunge.dk eller projektleder Camilla Kjeldahl på
camilla@talentfuldeunge.dk

Weekendcamp for Yngre Talenter om Tech og Digitalisering

50 topmotiverede og engagerede yngre talenter var samlet til weekendcamp på Nørre
Gymnasium. Ph.d. på IT Universitetet Christian Graulund og Cathrine Dyssel fra Microsoft satte
rammerne for en teknologisk weekend med fokus på kunstig intelligens, tingenes internet og big
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data. De yngre talenter diskuterede bl.a. hvordan virtual reality kan skabe gode ’synsoplevelser’
for blinde, og hvordan sensorer kan sikre rent drikkevand til afrikanske lande.
Yngre Talenter er støttet af Industriens Fond.

Camp for Erhvervstalenter om Innovation og Entreprenørskab
Varmegivende T-shirts, kontantløse indkøbsvogne, grøn opstilling i klasselokalet, virtual reality i
håndværksfaget – ideerne var mange, og kreativiteten var til at mærke, da Erhvervstalenterne
afholdt deres første af to årlige camps. Her skulle talenterne arbejde med forretningsplanlægning
og konceptudvikling i forbindelse med opstart af nye virksomheder.

Erhvervstalenter er støttet af Nordea-fonden.

Nyt samarbejde med Microsoft
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Akademiet for Talentfulde Unge Øst har indgået partnerskab med Microsoft, der sætter teknologi
på dagsordenen for de talentfulde unge i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne. Microsoft
står for undervisning på ATU Østs fire talentprogrammer og deltager på vores årlige
netværksmøde, bl.a. med fokus på kunstig intelligens, big data, teknologiforståelse samt brug af
teknologi til undervisningsdifferentiering.

Ny kampagne skal sætte fokus på erhvervsskoler og talent
Brand- og contentbureauet Kadaver står i spidsen for en ny kampagne for Erhvervstalenter. Her
sætter vi fokus på det, som talenterne kan skabe i stærke fællesskaber. Kadaver har tidligere
arbejdet med Forbrugerrådet TÆNK, Kræftens bekæmpelse, Kilroy, Sundhedsstyrelsen og
mange flere.

Har du fået vores partnerbanner
Har du endnu ikke modtaget Akademiet for Talentfulde Unge Østs nye partnerbanner? Vi tilbyder
alle vores samarbejdspartnere vores digitale banner til brug på egne hjemmesider og sociale
medier, som synliggør vores samarbejdspartneres engagement i de dygtigste unge. Skriv en mail
til kommunikationsansvarlig Camilla Kjeldahl camilla@talentfuldeunge.dk for at modtage
banneret.
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National konference om talentstrategier og talentudviklende
undervisning

Alle skal blive så dygtige, som de kan, men hvordan? Vær med, når ATU Øst, ATU I Vest, Gifted
Children, Science Talenter og TalentCampDK slår dørene op til en inspirerende dag, hvor vi
sætter fokus på talentstrategier, talentkultur og talentudviklende undervisning.Se dagens program
og invitation her

Akademiet for Talentfulde Unge Øst ønsker alle en rigtig god sommerferie
og håber at se jer til den nationale talentkonference.

Mørkhøjvej 78 * 2700 Brønshøj * info@talentfuldeunge.dk

Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsbrev, så send en mail Dl info@talen2uldeunge.dk
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