
Beretning for TalentCampDK 2018 
 

Vi er nået til et årsresultat for 2018 og dermed TalentCampDKs femte år som en selvstændig forening. 

følgende skriv vil berette om det forgange år, 2018. 

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 forårsmødet havde vi COWIs kommunikationschef 

Emanuel Vigilius inde og give inspiration til udvikling af kommunikationsstrategiplan, som vi arbejdede videre 

med i forbindelse med vores bestyrelsesseminar i Løkken. Kommunikationsstrategiplanen blev senere 

godkendt på bestyrelsesmødet i august. På augustmødet deltog, traditionen tro, formanden for Danmarks 

Private Skole (DP), Karsten Suhr.  

Vi arbejder hele tiden på at fastholde og udvikle det gode samarbejde med DP samt undersøger nye 

muligheder for samarbejdspartnere med interesse i talentpleje. 

TalentED 
Samarbejdet med University College Lillebælt (UCL) fandt i 2018 sin form. Der er afholdt nationale og 

regionale møder med skolerne inden UCL-konsulenterne gik i gang ude på de 18 deltagende skoler med at 

gennemføre de tre workshops, hvor der bliver gives input til definering af talentbegrebet, hvordan talenter 

spottes samt hvordan arbejder man med talenter i klasserummet. Dette forløb er i fuld gang. Alle skoler har 

haft besøg en gang, og flere skoler er også i gang med anden runde.  Endvidere er der afholdt seminar for 

vore undervisere to gange i løbet af 2018. 

Implementering af TalentCampDKs DNA 
Foreningen består pt. af 52 medlemsskoler.  Vi har i 2018 afviklet 26 TalentCamps rundt omkring i landet på 

medlemsskolerne. I alt har 1957 elever været på camp dette skoleår. Der har i 2018 været fokus på 

konsolidering af foreningen, og derfor er der i det forgangne år ikke taget initiativer til at øge kredsen af 

medlemsskoler og dermed elevtallet.  

Vi har valgt i det forgangne år at bruge krudtet på at udvikle kvaliteten på de enkelte camps, samt fokus på 

udvikling af undervisernes pædagogiske undervisningskompetence og det relationelle imellem 

underviserne og talenteleverne, således vi kunne få implementeret TalentCampDKs DNA igennem hele 

organisationen. 

2018 blev også året, hvor vi valgte at trimme administrationen af TalentCampDK. Således vi fra skoleårets 

start 2018 gav teamlederne på de tre linjer større ansvar og opgaver i forbindelse med implementering af 

TalentCampDKs DNA, hvilket betød, at vi ikke længere har en fuldtidsansat projektansvarlig ansat. 

 

 

 

 



TalentCampDKs udvikling i tal 
Herunder ses tabel over TalentCampDKs udvikling i tal fra 2013 til 2018 i forhold til antal skoler, elever, 

undervisere, undervisningsassistenter og afholdte camps. 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Antal skoler 52 51 47 32 28 22 

Antal elever 1957 1735 1191 1023 682 372 

Antal 
undervisere 

42 34 26 19 12 8 

Antal 
assistenter  

66 35 21 14 6 4 

Antal camps 26 25 16 10 9 6 

 

Herunder er TalentCampDKs økonomiske udvikling udvikling i tal fra 2014 til 2018 i forhold indtægter, 

udgifter, likviditet og egenkapital.  

 

 

 

Dialog og samarbejde med Undervisningsministeriet og universiteterne 
2018 blev året, hvor vi brugte en del økonomiske midler på at komme i dialog med lands- og lokalpolitikere 

samt blive kendt i Undervisningsministeriet. Dette gjorde vi dels ved deltagelse i Folkemødet på Bornholm, 

deltagelse i debatmøde, arrangeret af VIA, Struer, om talent og køn, besøg hos undervisningsminister 

Merete Riisager og departementschef, den 12. november.  Vi har haft en god dialog med Bertel Haarder, 

tidligere undervisningsminister og fadder til talentudviklingen som startede i Danmark i 2005.  

Dette har blandet resulteret i, at vi 28. november fik en bevilling fra Undervisningsministeriet på godt kr. 

300.000,-  til udvikling af matematikopgaver til brug for gymnasieskolerne (vores aspiranter) og 

grundskolens ældste klassetrin frem mod 2021. 
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2018 blev også året, hvor vi fik en god og kontinuerlig kontakt til Syd Dansk Universitet (SDU) og 

Københavns Universitet (KU). Således bakker KU blandt andet op om ansøgningen om midler fra 

Undervisningsministeriet. Desuden er der afholdt aspirantsamling på SDU, og der er tanker om at udvikle 

dette samarbejde på sigt. 

Endvidere har der været en god dialog med de øvrige talentorganisationer, ATU (akademiet for talentfulde 

unge), Science Talenterne i Sorø og forældreforeningen Gifted Children.  

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 (typisk med 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 skolernes elevtal i år 2022; samt et øget antal folkeskoler/efterskoler.  

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 vores medlems-

skoler i de tre hovedfag. Vi arbejder målrettet på at skabe progression i undervisningsforløbene og på, 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 alle de skoleledere/ talentkoordinatorer, som har åbnet deres skole for 

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

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, Christian 

Graulund, Mette Faurholm og Tobias Malmgren. Uden deres engagement og ekspertise var vi ikke der, hvor 

vi er i dag. Tobias har ikke ønsket at genopstille til bestyrelsen, da han har fået ansættelse uden for en af 

medlemsskolerne.  

Som afslutning skal der også lyde en tak til vores sekretariatsleder, Anders Friis, og studentermedarbejder 

Caroline Eljena Thomsen, for den fortrinlige indsats i dagligdagen og de mange inputs, den energi og det 

engagement, de lægger i TalentCampDK.  

 

Hjørring den 4. januar 2019. 

 

 

Henrik Frand-Madsen 

Bestyrelsesformand 

TalentCampDK 


