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Hvem er vi? 

BESTYRELSEN 

 
 

Henrik Frand-Madsen  
Formand 

Henrik er ansat som viceskoleleder pa  Hjørring Private 
Realskole, og han er den oprindelige arkitekt bag TalentCampDK. 
Henrik har været med helt fra starten i 2008 - før TalentCampDK 
hed TalentCampDK. 

 
 

Rikke Vigilius 
Næstformand 

Rikke er ansat som pædagogisk leder pa  Helringe Realskole, og 
hun har siddet i TalentCampDK’s bestyrelse siden 2014. Rikke 
har været en stærk drivkræft i struktureringen af foreningens 
virke og i udformningen af TalentCampDK’s DNA. 

 
 

Mette Faurholm 
Bestyrelsesmedlem 

Mette er skoleleder pa  Greve Privatskole, og hun han siddet 
TalentCampDK’s bestyrelse siden 2014. Mette har arbejdet med 
talentudvikling i grundskolen siden 2009, og hun er en af 
kræfterne bag at TalentCampDK blev nationalt forankret. 

 
 

Henning Hansen  
Bestyrelsesmedlem 

Henning er tidligere talentkoordinator, og han er nyeste medlem 
i TalentCampDK’s bestyrelse. Henning blev valgt pa  
generalforsamlingen i januar 2019. 

 

Christian Graulund 
Bestyrelsesmedlem 

Christian er ph.d.-studerende pa  IT-Universitetet i København, og 
han har siddet i TalentCampDK’s bestyrelse siden 2017. 
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SEKRETARIATET 

 
 

Anders Friis 
Sekretariatsleder 

Anders er sekretariatsleder og har ansvaret for den daglige drift 
af foreningen. Han har været en del af TalentCampDK i 8 a r og 
kender foreningen ud og ind. 

 
 

Matilde Fraenkel 
Studentermedhjælper 

Matilde er studentermedhjælper og varetager administrativt 
sa vel som praktisk arbejde ifm. TalentCamps. Hun har været en 
del af foreningen siden hun var med pa  sin første camp som elev i 
2015. 

 

 
 

Jeppe Lauridsen 
Teamleder på dansklinjen 

Jeppe har undervist hos TalentCampDK i 3 a r, hvor han ba de har 
haft fornøjelsen af vores elever i grundskolen og de elever, der 
fortsætter i vores gymnasieprogram. Jeppe arbejder primært 
med udvikling af foreningens koncept omkring dansklinjen.  
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Om TalentCampDK 

TalentCampDK er en skoleforening, der har fokus pa  at tilgodese børn og unge, der ikke møder 

tilstrækkeligt med faglige udfordring i grundskolen. Vi arbejder for at give talentfulde børn og 

unge en mulighed for at dygtiggøre sig og for fa  et netværk af ligesindede jævnaldrende samt 

fagligt kompetente mentorer.  

Foreningens medlemmer vælger e n gang om a ret en bestyrelse, der fa r til opgave at sikre 

foreningens drift i overensstemmelse med foreningens forma l.  

FORENINGENS FORMÅL 
Vi holder stadig fast i foreningens forma l, som blev vedtaget pa  den stiftende generalforsamling 

i 2014. 

§2: 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 pa  rette vej. Vi har fat i de dygtigste elever pa  vores 

medlemsskoler i de tre hovedfag. Vi arbejder ma lrettet pa  at skabe progression i undervisnings-

forløbene og pa , at eleverne lærer at anvende en akademisk tilgang til det faglige stof og give 

dem mod pa  og lyst til at dyrke interessen fremadrettet. 

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

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

undervisningsassistenterne, begynder at trække pa  de universitetsstuderendes erfaringer 

gennem uddannelsesforløbet. Den faglige mentorordning, med fokus pa  ”ung til ung”, tager form 

og er til gensidig inspiration undervisningsassistenter og elever imellem. 

Vi har igennem hele a ret trukket pa  nogle af de dygtigste og mest energiske universitets-

studerende i Danmark, som alle har været med til at skabe faglige fora, hvor medlemsskolernes 

talentelever er blevet udfordret. Underviserne har sat sit præg pa  den kultur, vi har fa et opbygget 

omkring TalentCampDK’s DNA, hvilket har været, og til stadighed er, altafgørende.  

  



OM TALENTCAMPDK 

Side 4 

STRATEGI OG VISION 
Bestyrelsen styrer foreningen ud fra den vedtagne visions- og strategi plan. Planens ni punkter 

evalueres og justeres hvert a r pa  bestyrelsens seminar i fora ret. 

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

19-a rige). 

 

2. TalentCampDK’s tilbud pa  grundskole- og gymnasieniveau skal være strømlinet – 

samme retning pa  alle tre linjer.  

 

3. TalentCampDK skal tilbyde konsulentbistand til skoler vedrørende udviklingen af 

undervisningstilbuddet til de fagligt ressourcestærke elever. 

 

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

 

5. TalentCampDK’s medlemsskoler skal føle involvering og ejerskab til organisationen.  

 

6. TalentCampDK skal være en organisation, hvor didaktisk innovation i forhold til 

undervisningen af talentelever er i centrum.  

 

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

afhængig.  

 

8. TalentCampDK skal have en økonomisk robusthed og likviditet – 20% af a rsomsæt-

ningen.  

 

9. TalentCampDK skal have 80% af DP-skolernes elevtal i a r 2022; samt et øget antal 

folkeskoler/efterskoler. 

 

 

Hjørring den 15. januar 2021. 

 

Henrik Frand-Madsen 

Bestyrelsesformand 
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Bestyrelsesformandens beretning 

Vi er na et til et a rsresultat for 2020 og dermed TalentCampDK’s syvende a r som en selvstændig 

forening. Følgende skriv vil berette om det forgange a r, 2020. 

BESTYRELSEN 
I dette kalendera r na ede vi kun frem til 11. marts inden COVID-19 for alvor ramte Danmark og 

dermed ogsa  TalentCampDK, idet alle skoler blev lukket, hvilket ogsa  resulterede i at alle 

TalentCampDK’s camps blev aflyst i fora ret. Der har ba de i fora ret og eftera ret i bestyrelsen 

været fokus pa , hvordan vi kunne fastholde vores undervisningstilbud til elever, der ønskede en 

ekstra faglig fordybelse. Der har været meget fokus pa , hvordan vi kunne omstille de enkelte 

camps til virtuelle camps. Det er lykkedes os at gennemføre to virtuelle camps pa  9. a rgang samt 

en enkelt pa  8. a rgang. TalentCamp for 7. klasse i november blev aflyst. Som det ser ud pa  

nuværende tidspunkt, bliver alle camps i fora ret 2021 virtuelle pa  de tre a rgange, og 

TalentCampDK’s administration og undervisere er nu klar til at levere et sa  stærkt produkt, at vi 

tror pa , at den bedste løsning er, at vi nu ogsa  holder virtuelle TalentCamps for 7. klasse.  

Bestyrelsen har vejledt og løbende evalueret de virtuelle camps med sekretariatet, der har 

arbejdet med at sikre gode arbejdsgange omkring afvikling af disse virtuelle camps. 

Vi har styrket administrationen omkring TalentCampDK ved pr. 1. august 2020 at ansætte Jeppe 

Lauridsen, foreløbig frem til 31. maj 2021, samt tilknytte en studentermedarbejder pr. 1. august 

2020.  

Vi har løbende haft fokus pa  udviklingen af de tre linjer, og vi har især arbejdet med følgende 

problemstillinger: hvordan og hvilke tiltag, kan der tages for at fastholde eleverne, sa ledes de 

kommer kontinuerligt pa  TalentCamp - ogsa  na r det er virtuel TalentCamp? Hvorna r og hvorfor 

opleves frafald af elever pa  de enkelte linjer og TalentCamps? Hvad kan gøres for de elever, der 

er personligt eller socialt udfordret pa  TalentCamps, sa ledes de ogsa  fa r en god oplevelse af at 

deltage i foreningens program? 

Med afsæt i dette arbejde, har vi sat fokus pa  udvikling af vores underviserkorps igennem et 

underviserseminar pa  Greve Privatskole primo september samt løbende samtaler med de 

enkelte undervisere, om TalentcampDK’s DNA. Særligt er fokus pa , hvordan man som underviser 

agerer i forhold til den enkelte elev. I a r havde deltagerne i underviserseminaret besøg af Helle 

Hegn, som gav en introduktion til sin arketype-model, og hvordan den kan sættes i spil i forhold 

til talentarbejde.   

Arbejdet med at styrke samarbejdet pa  tværs af landets talentorganisationer, (ATU ØST, 

ATU|VEST, ScienceTalenter, Gifted Children og TalentCampDK), har ogsa  været udfordret i 
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forhold til COVID-19, men der er ha b om at udvikle og fastholde deltagelse i dette netværk, sa  

snart det er muligt igen i løbet af 2021.  

Sekretariatet har i samarbejde med bestyrelsen i løbet af eftera ret arbejdet pa  at udvikle 

TalentCampDK til at kunne tilbyde de elever, der ga r ud af grundskolen, at fortsætte ind i 

gymnasieskolen, sa ledes vi pa  sigt har eleverne fra 7. klasse til og med 3. g. Dette gøres for at 

fastholde og udvikle vores tilbud omkring talentudvikling til at være et 6-a rigt forløb, styrke 

vores aspirantgrupper og pa  sigt kunne indlemme de bedste talenter i vores undervisergruppe. 

Desuden arbejdes der hele tiden pa  at fastholde og udvikle det gode samarbejde med Danmarks 

Private Skoler (DP), hvilket desværre har været begrænset af COVID-19. DP’s A rsmøde blev i 

2020 et meget anderledes møde end normalt. Blandt andet var der i 2020 tale om et dagsmøde, 

hvor der ikke var mulighed for opsætning af stande samt networking pa  den ma de, vi plejer at 

se det. Vi kan kun ha be pa  at a rsmødet vender tilbage i 2021 i sin vanlige form.   

DELTAGERE OG COVID-19 
Foreningen TalentCampDK har i løbet sine første 7 levea r oplevet en eksplosiv vækst. Til tider 

er det ga et sa  hurtigt, at vi har haft svært ved at følge med efterspørgslen. For at stabilisere 

foreningen og sikre en høj kvalitet af foreningens produkt og grundt COVID-19 har vi ikke 

aktivt opsøgt nye medlemsskoler i 2020. Der blev i 2020 sa ledes kun optaget skoler, der 

direkte henvendte sig. 

Foreningen besta r i skrivende stund af 58 medlemsskoler.  Vi na ede i fora ret 2020 inden 

COVID-19 lukkede skolerne ned at fa  afviklet 9 TalentCamps rundt omkring i landet pa  

medlemsskolerne. Efter omstillingen til virtuelle camps har vi i eftera ret afviklet 3 online 

TalentCamps og 2 aspirantsamlinger, mens vi har ma tte og aflyse en enkelt camp.  I alt har 

1229 elever været pa  camp. Det betyder en nedgang pa  952 deltagende elever. Nedgangen 

skyldes primært, at vi har ma tte aflyse TalentCamp for 7. klasse to gange og TalentCamp for 8. 

klasse en gang i løbet af 2020. Desuden har vi oplevet et forventeligt frafald ved overgangen til 

virtuelle TalentCamps.  

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

skolerne og en endnu større tak for et fortrinligt samarbejde med bestyrelsesmedlemmerne: 

Rikke Vigilius, Christian Graulund, Mette Faurholm og Henning Hansen. Uden deres engagement 

og ekspertise var vi ikke der, hvor vi er i dag.  

Der skal ogsa  lyde en stor tak til alle skoleledere og talentkoordinatorer for forsta else i 

forbindelse med vores begrænsninger i campaktivitet i 2020 pga. COVID-19. Uden deres 

velvilje og opbakning havde vi ikke kunnet gennemføre vores TalentCamps. 



BESTYRELSESFORMANDENS BERETNING 

Side 7 

Afslutningsvis skal der ogsa  lyde en tak til vores sekretariatsleder, Anders Friis, 

projektmedarbejder, Jeppe Lauridsen, og studentermedarbejder, Mathilde Fraenkel, for den 

fortrinlige indsats og store omstillingsparthed i dagligdagen samt for den energi og det 

engagement, de lægger i TalentCampDK.  

 

Hjørring den 15. januar 2021. 

Henrik Frand-Madsen 

Bestyrelsesformand 
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Sekretariatslederens beretning 

TalentCampDK mærkede, ligesom de fleste andre i samfundet, de meget konkrete 

konsekvenser, som nedlukningen i marts havde. Vi ma tte aflyse seks TalentCamps i fora ret og 

TalentWeek blev ogsa  aflyst. Vi indledte det nye skolea r med optimisme, og vi planlagde 

skolea ret med troen pa , at vi kunne afvikle et relativt normalt program i eftera ret 2020. 

Desværre ville COVID-19 det anderledes, og i eftera ret 2020 har foreningen sadlet om til online 

undervisning. 

Selvom det er enormt ærgerligt ikke at kunne afvikle fysiske TalentCamps, forsøger vi at fa  det 

bedste ud af situationen. Det betyder, at vi nu bruger kræfterne pa  at lave et stærkt online 

koncept og pa  at udvikle undervisningen pa  vores tre linjer. Vi tror faktisk pa , at pa  den anden 

side af coronakrisen kommer vi til at sta  med et stærkere produkt end nogensinde. For det 

første har vores undervisning taget et kvantespring frem pa  den teknologiske front, og mange 

af elementerne skal vi holde fast i og videreudvikle, na r vi igen kan holde fysiske TalentCamps. 

For det andet har nedlukningen givet plads og tid til, at vi har kunnet sætte fokus pa  at gøre 

undervisningen pa  alle tre linjer mere undersøgende.  

ONLINE UNDERVISNING 
Det helt store tema for TalentCampDK i a ret 2020 har været online undervisning. Omstillingen 

var relativt pludselig, og vi ma tte stable den første Virtuelle TalentCamp pa  benene pa  fa  uger. 

Det lykkedes, og siden har vi arbejdet ma lrettet med at forbedre kvaliteten af ba de indhold og 

form. Det var klart, at ved overgangen til Virtuelle TalentCamps blev det sociale fællesskab, 

ba de for børn og for voksne, pa  TalentCamp udfordret. Det betød ogsa , at vi sa  et frafald af 

elever inden den første Virtuelle TalentCamp. Heldigvis har vi kunnet konstatere, at 

hovedparten af de elever, der har deltaget i Virtuel TalentCamp kommer igen! Vi er ba de glade 

og stolte over, at elever og undervisere holder fanen højt – ogsa  na r undervisningen bliver 

tvunget til at været online. 

Vi har løbende indsamlet og delt vores erfaringer fra Virtuelle TalentCamps med skolerne. Det 

er helt afgørende, at skolerne og koordinatorerne bakker foreningens arbejde op, og derfor har 

vi efter bedste evne forsøgt at informere og indvie koordinatorerne i arbejdet med at stable 

Virtuelle TalentCamps pa  benene. Heldigvis oplever vi bred opbakning, og det er vi enormt 

taknemmelige for.   

UNDERSØGENDE UNDERVISNING 
Allerede inden COVID-19 var det pa  tegnebrættet, at den didaktiske udvikling i foreningen i 

2020 skulle pege i retning af, at undervisningen skal blive mere undersøgende. Det betyder, at 

vi nu arbejder ma lrettet med at undervisningen i højere grad skal være drevet af at eleverne 
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undrer sig og stiller spørgsma l, og at disse spørgsma l skal være omdrejningspunktet for 

undervisningen. Konkret arbejder vi med at implementere kreativ skrivning pa  dansklinjen, 

task-baseret undervisning pa  engelsklingen og et differentierende aktiviteter pa  

matematiklinjen.  

Det er vanskeligt at overføre sin undervisning til et online format, og undersøgende 

undervisning er endnu sværere at implementere, na r eleverne ikke sidder sammen. Derfor 

arbejder vi frem mod, at vi fra begyndelsen af næste skolea r er klar til at rulle den 

undersøgende tilgang ud. Det indebærer blandt andet at sikre, at alle vores undervisere har de 

nødvendige didaktiske kompetencer, og at de er involverede i udviklingen af det nye materiale, 

der skal sættes i spil.  

AFSLUTNING 
Selvom store dele af samfundet er lukket ned, og sekretariatet i skrivende stund er hjemsendt, 

arbejder vi ufortrødent videre! Vi ser frem til og glæder os (rigtig meget!) til, at det igen bliver 

muligt at holde fysiske TalentCamps.  

I mellemtiden gør vi alt, hvad vi kan for, at vores deltagere fa r sa  god en virtuel oplevelse som 

muligt med at være pa  TalentCamp. Det arbejde kan ikke lade sig gøre uden engagerede 

talentkoordinatorer og undervisere. Heldigvis har vi oplevet stor opbakning hele eftera ret, og 

det vil jeg gerne sige tusinde tak for. Uden den enkelte talentkoordinator og den enkelte 

underviser er der ikke nogen TalentCamps – hverken i den fysiske virkelighed eller den 

virtuelle.  

Derudover vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for at sætte en tydelig ramme og en klar kurs 

for foreningen under coronakrisen. Det er en svær tid at navigere i, og det har været en stor 

støtte at have erfarne og stærke kræfter i bestyrelsen at sparre med hele vejen igennem. 

Nu kigger vi frem mod en vinter, der ser ud til at blive ha rd, men forha bentlig ogsa  en sommer, 

der byder pa  nye muligheder! 

 

København den 15. januar 2021 

Anders Friis 

Sekretariatsleder 

     

  



TALENTCAMPDK I TAL 

Side 10 

TalentCampDK i tal 

TalentCampDK har i 2020 taget kampen op mod COVID-19 – ligesom resten af samfundet. Det 

har været en ha rd kamp, og trods ihærdige forsøg har vi ikke kunnet opretholde vores 

almindelige aktivitetsniveau. Af tallene nedenfor fremga r, at vi har ma tte aflyse TalentCamps 

og dermed ogsa  har væsentligt færre deltagere pa  i 2020 sammenlignet med forega ende a r. Vi 

glæder os dog over, at vores aspirantgrupper er fortsat med at vokse. 

 

Tabel 1: TalentCampDK’s udvikling i tal fra 2013 til 2020. 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Skoler 58 58 52 51 47 32 28 22 

Deltagere 1229 2181 1957 1735 1191 1023 682 372 

Undervisere 32 45 42 34 26 19 12 8 

Assistenter 93 74 66 35 21 14 6 4 

TalentCamps 22 30 26 25 16 10 9 6 

 


