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ATU Øst med i nyt ambitiøst projekt, der skal øge unges
interesse for cybersikkerhed
ATU Øst er blevet en del af et ambitiøst nationalt projekt, der skal øge unges interesse for
cybersikkerhed og inspirere flere unge til en uddannelse og karriere inden for
cybersikkerhed.

Danske virksomheders evne til at håndtere cybertruslen kræver, at de har adgang til de
rigtige talenter og medarbejdere. Derfor kommer bevillingen fra Industriens Fond til at gøre
en stor forskel i vores arbejde med at øge kompetencerne i cybersikkerhed blandt de unge
talenter. Et meget spændende felt, som nu skal bredes ud til flere, for der er brug for alle
talenter også på dette område, siger Sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen, Akademiet for
Talentfulde Unge Øst.

Gennem projektet vil Akademiet for Talentfulde Unge Østs skabe talentforløb i
cybersikkerhed samt tilbyde undervisning bredt til alle interesserede elever på
ungdomsuddannelserne. Projektet er støttet af Industriens Fond med en
partnerskabskreds bestående af Akademiet for Talentfulde Unge Øst, AAU, DTU, CBS,
ITU, Happy42 og Forsvarets Efterretningstjeneste. De første talentforløb løber af stablen i
starten af 2021.

Nye tiltag på ATUs gymnasieprogram

I år har det ikke været muligt fysisk at besøge Oxford og Cambridge i efterårsferien. I
stedet tilbød vi eleverne et 3-dages virtuelt event i samarbejde med Cambridge University
og de ATU alumner, der studerer i England. Besøget var populært, og fik
flotte evalueringer fra eleverne.
Et andet nyt online tilbud, der har set dagens lys under Covid-19, er vores Talent Debate
Club. Et initiativ sat i søen på opfordring fra vores unge, som har savnet at diskutere
aktuelle emner og faglige temaer med andre talentfulde unge.

Som sædvanlig får de dygtige og videbegærlige gymnasieelever workshops på
universitetsniveau med førende forskere og undervisere inden for et bredt fagligt felt i både
humaniora, samfunds- og naturvidenskab. Så vidt muligt fysisk, og som noget nyt online
undervisning som ekstra tilbud på alle moduler. Disse nye aktiviteter og en række andre
spændende tiltag ser dagens lys for den nye ATU årgang, der starter marts 2021.
Blandt andet kan de unge talenter melde sig til ATU Club, der tilbyder debat- og
brætspilsevent månedligt for et begrænset antal elever i corona-venlige rammer; de kan
høre International Lectures, og møde spændende, internationalt anerkendte topforskere

og opinionsledere.
Endelig kommer der i efteråret 2021 et nyt tilbud, ATU Cyber Akademi, til elever på alle
ungdomsuddannelser - også elever, der ikke deltager i ATU Østs talentprogrammer. Her
kan de cyber-nysgerrige og -interesserede gennem 8 workshops blandt andet blive klogere
på det topaktuelle tema cybersikkerhed.

Ansøgninger og optag på ATU-programmet
Akademiet for Talentfulde Unge begyndte for 13 år siden som et program til fagligt dygtige
gymnasieelever, men er i dag meget mere. Du vil snart modtage en mail fra os om
forskellige informationstiltag i de kommende måneder, optagsprocessen samt
ansøgningslink til ATU-programmet 2021.
Kontakt projektleder Karen Pasquali Povlsen på karen@talentfuldeunge.dk, hvis du vil vide
mere om ATU-programmet, melde dig til vores online informationsmøder eller have besøg
at vores ATU alumne team, som meget gerne stiller op hos jer og fortæller, hvad det har
givet dem at deltage på ATU-programmet.
Ansøgningsfristen for elever til ATU-programmet er 1. marts 2021 med opstart i
marts måned 2021.

Erhvervstalenter kan se frem til workshops om
bæredygtighed og cybersikkerhed

De første to år med Erhvervstalenter – et talentprogram i innovation og entreprenørskab har været en stor succes med flotte evalueringer fra eleverne. I november måned deltager
erhvervstalenterne i en Innovations & Business camp, hvor de kan udarbejde deres
egen forretningsplan og lære at pitche til interesserede samarbejdspartnere og investorer.
Udover workshops i innovation, entreprenørskab, projektledelse, produkt- og
konceptudvikling, ledelse og kommunikation, kan Erhvervstalenterne også næste år se
frem til en række spændende nye tiltag, herunder bæredygtighed som gennemgående
tema samt etablering af en mentorordning for eleverne bestående af lærere,
iværksættere, virksomheder og mestre, samt tidligere elever.
En række valgfri arrangementer supplerer de faste moduler og spænder fra
virksomhedsbesøg over talentudvikling, til cybersikkerhed, jura og økonomi, mens der i
seminaret om Talentudvikling fokuseres på entreprenørens DNA og evne til at navigere
under risiko og usikkerhed. Ansøgningsfristen for deltagelse på de nye hold
Erhvervstalenter er 1. marts med opstart i marts måned 2021. Mere information
følger.
Se disse to videoer, hvor vores tidligere erhvervselever Anna og Oliver fortæller om, hvad
de har lært, eller læs DI Business' artikel om Erhvervstalenter. Læs mere om programmet
Erhvervstalenter på vores hjemmeside.

Rekordstort optag af nye elever på Yngre Talenter og
Junior Talent – TAK til alle vores partnere!

Til trods for Covid-19 krisen og de udfordringer, der følger med for skoler og elever, blev
de dygtigste unge ikke glemt og tilgangen til Yngre Talenter og Junior Talenter har i år

været rekordstor. I alt starter knap 700 talentfulde, nysgerrige og videbegærlige unge fra 6.
og 8. klasse på Yngre Talenter og Junior Talent netop nu på ATU Øst. Undervisningen
foregår både online og fysisk, når det er muligt,
Vi glæder os til at byde de unge talenter velkommen og retter en stor tak til vores
værtsgymnasier samt de kommuner, der spiller en stor rolle i forhold til at sikre fokus på
talentudvikling i en travl hverdag. Kontakt projektleder Tilde Kelp
på tilde@talentfuldeunge.dk for mere information.

Berlingske Tidende sætter fokus på de højt begavede børn
Berlingske Tidende har over flere uger skrevet en række artikler om de manglende tilbud til
de højt begavede børn, som derved risikerer at mistrives i folkeskolen. Her fortæller én af
vores tidligere dygtige Junior Talent elever Julie om, hvor glad hun blev på Junior Talent,
efter hun havde savnet udfordringer, kedet sig og savnet motivation i folkeskolen. Det
ændrede sig, da hun kom på Junior Talent:
Jeg troede slet ikke, at det var muligt at være så glad for undervisning, som jeg var, når jeg
var sammen med de andre på holdet. Det gav mig helt klart mod på skolen. Og jeg håber
bare, at andre børn eller unge, som lige nu sidder og keder sig hver dag i undervisningen
og måske er rigtig kede af at gå i skole, får en lignende oplevelse med et særligt tilbud, der
er målrettet dem, siger Julie Munch.

Sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen glæder sig over, at der er kommet fokus på de
dygtigste unge, som nemt kan blive overset og savne udfordringer – ikke mindst i en
coronatid. Til artiklen i Berlingske sagde hun:
De elever, der kommer her, keder sig ofte i skolen. De underpræsterer, fordi de ikke er
motiveret til at anstrenge sig, og det er et kæmpe tab, hvis man ikke tilgodeser de
dygtigste i skolerne, siger Ellen Smidt-Nielsen, der er sekretariatschef for Akademiet for
Talentfulde Unge Øst.
Læs et resume af artiklen på vores hjemmeside, eller se en video med Julie her.

Invitation til Åbent Akademi – Jens Lundgren, førende
virusforsker fortæller om erfaringer med Covid-19

Det er med stor glæde, at vi kan invitere til oplæg ved Åbent Akademi med topforsker og
professor i infektionssygdomme, Jens Lundgren, torsdag den 12. november kl. 16:0018:00 på Nørre Gymnasium.
Jens Lundgren er én af de ledende virusforskere i Danmark, og er i dag bl.a. global

forsøgsleder for et internationalt studie, der undersøger betydningen af 45 stoffer i
behandlingen af Covid-19. Jens Lundgren vil på Åbent Akademi ved Akademiet for
Talentfulde Unge Øst give indblik i sit arbejde med patientforsøg og behandling af Covid19. Du kan tilmelde dig næste Åbent Akademi med professor og virusforsker Jens
Lundgren her.

Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet
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