
Beretning vedr. TalentcampDK – 2015 

 

Overordnet 

2015 var TalentcampDKs andet år som en selvstændig organisation. 

TalentcampDK har i 2015 afholdt 14 talentcamps, hvoraf den ene har været TalentWeek i Hjørring, 

samt tre aspirantsamlinger. Der er på alle TalentCamps nu indlagt lokale highligths, som alle elever 

deltager i. Vi oplever stor gæstfrihed på medlemsskolerne, når vi kommer på skolerne for at afvikle 

TalentCamps. Uden denne gæstfrihed og opbakning var der ingen camps. 

I 2015 har i alt 1023 elever deltaget. Vi har en skolekreds på 32 forskellige grundskoler fordelt på 

privatskoler, friskoler, efterskoler og folkeskoler. 

I 2015 kom der fire nye skoler med i TalentCampDK, og vi har kontakt til cirka 15 nye skoler, som 

overvejer at melde sig ind i TalentCampDK. Disse skoler har kontaktet TalentCampDK i 4. kvartal 

efter DPs årsmøde i Nyborg i oktober 2015. 

Sammenlignet med 2013, hvor vi havde 372 elever fra 22 skoler på camps og 2014, hvor vi havde 

vi 682 elever fra 28 skoler på camps, må vi sige, at opbakningen til vores arrangementer er støt 

stigende. 

Vi har i 2015 fået etableret en stab af 19 undervisere bestående af 16 studerende fra Københavns 

Universitet, DTU, Syddansk Universitet, Århus Universitet og Aalborg Universitet og tre grundskole-

lærere. Endvidere er tilknyttet ni undervisningsassistenter, som er tidligere talentelever. Der 

arbejdes fortsat med at udvide antallet af undervisere, således vi kan være gearet til det fremtidige 

behov.  

Vi har afholdt to aspirantseminarer for 14 undervisningsassistenter, hvoraf de ni nu er med på 

camps som undervisningsassistenter.  

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsens arbejde er i 2015 gået med at sætte retning på TalentCampDK. Få udarbejdet 

beskrivelse af hver linje med ni kursusforløb, således at der skabes progression i talentarbejdet. 

Dette arbejde har været en stor opgave, som vore tre teamledere har udført med stor energi og 

entusiasme. Uden disse tre menneskers engagement og sparring med de øvrige undervisere havde 

vi ikke nået det resultat, vi har i dag.  Endvidere er der brugt tid på at professionalisere 

organisationen, dels igennem ansættelse af en sekretariatsleder og teamledere, dels gennem 

oplæg til justeringer af organisationens vedtægter.  

I bestyrelsens daglige arbejde kommunikerer vi meget og hurtigt igennem Facebook, SMS, mail og 

telefon, således alle hele tiden er opdateret – og kan give hinanden sparring. 

 

 



 

Lokale talenttiltag 

På flere skoler har de lokale talentkoordinatorer taget initiativ til at afvikle egne talentforløb med 

undervisning af egne elever – blandt andet på Helsinge Realskole, Greve Privatskole samt 

Nordborg Efterskole på Als, hvor både elever, lærere og forældre er blevet involveret.  Endvidere er 

der afviklet møder med lærergrupper på flere af medlemsskolerne. 

 

Foreningens formål 

”Foreningens primære formål er at tilbyde de dygtigste elever i grundskolen faglige udfordringer, 

hovedsageligt i fagene dansk, engelsk og matematik.  

Foreningens sekundære formål er at give eleverne mulighed for og lyst til at opbygge et netværk, 

som de kan trække på gennem hele deres uddannelsesforløb. Dette netværk skal dels bestå af 

dygtige jævnaldrende dels af mentorer og undervisere fra hele uddannelsessektoren.” 

Vi er i bestyrelsen af den opfattelse, at vi er på rette vej. Vi har fat i de dygtigste elever på vore 

medlemsskoler. Vi arbejder målrettet på at skabe progression i undervisningsforløbene, og at 

eleverne lærer at anvende en akademisk tilgang til det faglige stof. 

Vi oplever, at mange elever danner netværk på tværs af medlemsskolerne og gensynsglæden er 

stor fra camp til camp. Vi oplever, at de unge mennesker, såvel grundskoleeleverne som 

undervisningsassistenterne, begynder at trække på de universitetsstuderendes erfaringer gennem 

uddannelsesforløbet. Den faglige mentorordning på matematiklinjen ”ung til ung” begynder at tage 

form, og er til gensidig inspiration mellem undervisningsassistenter og elever. 

 

Afslutning 

Som formand for TalentCampDK vil jeg gerne sige tak for et godt samarbejde med 

medlemsskolerne og en endnu større tak for et fortrinligt samarbejde med 

bestyrelsesmedlemmerne, Mette Faurholm, Rikke Vigilius og Tobias Malmgren. Uden deres 

engagement og energiske indsats var vi ikke der, hvor vi er i dag. 

Som afslutning skal der også lyde en tak til vores sekretariatsleder Anders Friis for de mange 

inputs, den energi og det kæmpestore engagement, han lægger i TalentCampDK.  

 

Hjørring den 9. januar 2015. 

Henrik Frand-Madsen 

Bestyrelsesformand 

TalentcampdK 


