
Beretning for TalentCampDK 2017 
 

Vi er nået til et årsresultat for 2017 og dermed TalentCampDKs fjerde år som en selvstændig forening. 

Følende skriv vil berette om det forgange år, 2017. 

 

Bestyrelsen 
Vi har igen i år arbejdet meget med at få sat mål og retning for organisationen. Derfor har vi haft eksterne 

samarbejdspartnere med til bestyrelsesmøderne. På augustmødet havde vi formand for Danske 

Privatskolers forening (DP), Karsten Suhr, og en forsikringsagent fra Forsikringsjuristen med.  

Vi har arbejdet på at fastholde og udvikle det gode samarbejde med DP samt undersøgt nye muligheder for 

samarbejdspartnere med interesse i talentpleje, hvilket har resulteret i, at vi har fået lavet et godt 

fundament omkring projekt TalentED sammen med University College Lillebælt (UCL).  

Foreningen består pt. af 51 medlemsskoler, hvoraf de 47 er DP-skoler, og fire er efterskoler/ folkeskoler. Vi 

har i 2017 afviklet 25 TalentCamps rundt omkring i landet på medlemsskolerne. I alt har 1735 elever været 

på camp dette skoleår. 

 

Nedenfor ses en tabel over TalentCampDKs udvikling i tal fra 2013 til 2017 i forhold til antal skoler, elever, 

undervisere, undervisningsassistenter og afholdte camps.  

Der tegner sig et tydeligt billede af, at foreningen er i stadig vækst. 

TalentCampDKs udvikling i tal 
 2017 2016 2015 2014 2013 

Antal skoler 51 47 32 28 22 

Antal elever 1735 1191 1023 682 372 

Antal 
undervisere 

34 26 19 12 8 

Antal UV- 
assistenter  

35 21 14 6 4 

Antal camp 25 16 10 9 6 

 

 

  



TalentCampDKs visions- og strategiplan frem mod år 2022  
Planens ni punkter evalueres og justeres hvert år på bestyrelsesseminariet i Løkken. 

  

1. TalentCampDK skal være et kvalitetstilbud for unge grundskole- og gymnasieelever (13-19 årige)  

2. TalentCampDKs tilbud på grundskole- og gymnasieniveau skal være strømlinet – samme retning på alle 

tre linjer.  

3. TalentCampDK skal tilbyde konsulentbistand til skoler vedrørende udviklingen af undervisningstilbuddet 

til de fagligt ressourcestærke elever (standpunktskarakter 10-12 i grundfagene; dansk, engelsk og 

matematik). 

4. TalentCampDK skal etablere formaliseret samarbejde med universiteterne i Danmark.  

5. TalentCampDKs medlemsskoler skal føle involvering og ejerskab til organisationen.  

6. TalentCampDK skal være en organisation, hvor didaktisk innovation i undervisningen af talentelever er i 

centrum.  

7. TalentCampDK skal fortsat arbejde hen imod at blive institutionaliseret fremfor personafhængig.  

8. TalentCampDK skal have en økonomisk robusthed og likviditet – 20% af årsomsætningen.  

9. TalentCampDK skal have 80% af DPs skoler som medlemmer i år 2022; samt et øget antal 

folkeskoler/efterskoler.  

 

TalentED 
Dette projekt er nu i fuld gang, og vi fik i september afholdt vores første seminar på Ida Holst Skole, 

Svendborg, for 36 undervisere fra de tre linjer, dansk, engelsk og matematik. Endvidere er projektet med et 

nationalt netværksmøde (d. 19. september 2018) samt tre regionale netværksmøder (d. 25. september 

2018, d.1. oktober 2018 og d.3. oktober 2018) for skoleledere, talentkoordinatorer og ressourcepersoner 

ved at være på plads.  

Derudover tilbydes 3 lokale seminarer til hver enkelt skole i projektet, hvor relevante faglærere i dansk, 

engelsk og matematik får værktøjer og metoder til at integrere talenteleverne i klassen i dagligdagen. 

Endelig er vi langt i planlægningen af kursusvirksomhed på 23 af DPs skoler i løbet af skoleåret 2018/19. 

TalentCampDKs egne undervisere, der skal i gang med udarbejdelse af undervisningsmateriale på de tre 

linjer, er også i gang. Vi har haft repræsentanter på to af Undervisningsministeriets temadage, dels i Kolding 

(d. 31. august) og i København (d. 30. november), hvor der har været fokus på erfaringsudveksling blandt 

alle projekter i ministeriets pulje til talentpleje. 

Der er i projekt TalentED søgt penge til fire indsatsområder: 

1) Udvikling af talentkoordinatorerne ude på skolerne samt at give faglærerne på medlemsskolerne 

redskaber til at spotte, udvælge og efterfølgende implementere elever til TalentCampDK. 

2) Udvikling af kursusforløb for undervisere på TalentCampDK, så disse får en didaktisk opkvalificering. 



3) Udvikling af aspirantkurserne for vore ældre elever (gymnasieelever) som aspiranter, mentorer og 

undervisningsassistenter i foreningen. 

4) Udvikling af undervisningsmateriale til talentfulde elever (undervisningsmateriale til brug på 

TalentCamps, der efterfølgende deles med faglærerne på medlemsskolerne samt på 

Undervisningsministeriets læringsportal, emu.dk). 

 

SMITTE-projektet 
I foråret arbejdede undervisere fra TalentCampDK på syv skoler, primært på Sjælland og Fyn, med SMITTE-

projektet, hvor undervisere og undervisningsaspiranter (gymnasieelever) har gennemført 

undervisningsforløb for de syv skolers elever på 4. -7. klassetrin. Målet har været at styrke interessen for 

matematik samt udnytte ung-til-ung-forholdet for bedre læring. Dette projekt er udgiftsneutralt, idet de 

deltagende skoler betaler alle omkostninger til underviserne. 

 

Konsolidering 
Pr. 1. juli fik TalentCampDK egne kontorfaciliteter i Købmagergade, København, hvor foreningen har lejet 

sig ind på et ”kontor-hotel.” Her er der to arbejdspladser med adgang til fælles mødelokale, 

køkkenfaciliteter samt terrasse og toiletter. Ida Nielsen er ansat i en fuldtidsstilling, som daglig 

projektansvarlig, og Anders Friis har en halvtidsstilling som daglig leder af TalentCampDK. Derudover er 34 

undervisere og ca. 35 aspiranter tilknyttet foreningen som freelance i forbindelse med afvikling af vores 

TalentCamps. 

Tiltaget med et fast kontor og ansættelse af Ida Nielsen har gjort, at foreningen nu er blevet en professionel 

organisation, og dermed er en del af følgerne af dette også, at bestyrelsen nu er ansvarsforsikret, 

medarbejderne er forsikret i forbindelse med afvikling af camps, og vi har nu styr på afregning med SKAT 

såsom lønsumsafgift mv. 

 

Foreningens formål 
Vi holder stadig fast i foreningens formål vedtaget ved konstitueringen: 

”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 i de tre hovedfag. Vi arbejder målrettet på at skabe progression i undervisningsforløbene, 

og at eleverne lærer at anvende en akademisk tilgang til det faglige stof og give dem mod på og lyst til at 

dyrke interessen fremadrettet. 

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 ”ung til ung” tager form og er til gensidig inspiration 

undervisningsassistenter og elever imellem. 

Vi har igennem hele året trukket på nogle af de dygtigste og mest energiske universitetsstuderende i 

Danmark, som alle har været med til at skabe faglige fora, hvor medlemsskolernes talentelever er blevet 

udfordret. Endvidere har underviserne også sat sit præg på den kultur, vi har fået opbygget omkring vores 

TalentCamps, hvilket har været og til stadighed er altafgørende.  

Der skal også lyde en stor tak til de skoleledere/ talentkoordinatorer, som har åbnet deres skole for 

afholdelse af camps. Uden deres gæstfrihed og generøsitet havde vi ikke kunne gennemføre disse 

TalentCamps. 

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, Rikke Vigilius, Tobias 

Malmgren, Christian Graulund og Mette Faurholm. 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, og projektansvarlig, Ida 

Nielsen, for den fortrinlige indsats i dagligdagen og de mange inputs, den energi og engagement, de lægger 

i TalentCampDK. Ida har virkelig sat sit fingeraftryk med struktur og opfølgning på daglige drift. 

 

Hjørring den 4. januar 2018. 

 

 

 

Henrik Frand-Madsen 

Bestyrelsesformand 

TalentCampDK 


