
 

 

TalentCampDK 

Vendiavej 7, 9800 Hjørring 
 
CVR: 35730095 

Web: talentcamp.dk 

 

ÅRSBERETNING 
REGNSKABSÅRET 2021 

”Det handler om at være social omkring det faglige. Det fede er, når vi 

også kan tale om dansk uden for timerne.” (Marie, talentelev)  



INDHOLDSFORTEGNELSE 

Indholdsfortegnelse 

Hvem er vi? ____________________________________________________________________________________________ 1 

Om TalentCampDK ____________________________________________________________________________________ 3 

Bestyrelsesformandens beretning ___________________________________________________________________ 4 

Sekretariatslederens beretning ______________________________________________________________________ 7 

TalentCampDK i tal ____________________________________________________________________________________ 8 

 



HVEM ER VI? 

Side 1 

Hvem er vi? 

BESTYRELSEN 

 
 

Henrik Frand-Madsen  
Formand 

Henrik er 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 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 Manager of Research Collaborations at Danfoss 
Drives, hvor han blandt andet arbejder med rekruttering fra 
universiteterne.  Christian har en ph.d. fra 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 9 a r og 
kender foreningen ud og ind. 

  

 
 

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.  

 
 

Victoria Gøtze 
Studentermedhjælper 

Victoria 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 
2014. 
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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 arbejder med eleverne i et forløb fra 

7. klasse til endt kandidat.   

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.  
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Bestyrelsesformandens beretning 

Vi er na et til et a rsresultat for 2022 og dermed TalentCampDK’s ottende a r som en selvstændig 

forening.  

BESTYRELSEN 
I dette kalendera r blev fora rets aktiviteter i 2021, pga. af Corona restriktioner, omlagt til online. 

Det gjaldt ba de TalentCamps, bestyrelsesmøder og generalforsamlingen i februar 2021. Talent-

Camp var i fora ret 2021 100 % omlagt til online aktivitet. Det har betydet, at vore elever pa  7. 

klassetrin, som i skolea ret 20/21 kun oplevede online camps, har haft vigende søgning til de 

fysiske camp i eftera ret i 8. klasse. 

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. Som det ser ud i 

skrivende stund, sa  bliver flere af vores TalentCamps i 1. kvartal 2022 virtuelle pa  de tre a rgange. 

Vi skal sikkert ind i marts 2022, før restriktionerne i forbindelse omikron vil aftage. 

TalentCampDK’s administration og undervisere har i hele 2021 leveret et stærkt produkt, og vi 

tror fortsat tilbuddet om Virtuel TalentCamp er den bedste løsning, na r vi ikke kan have eleverne 

til at mødes til fysiske camps pa  tværs af skoler. 

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. november at ansætte Victoria 

Gøtze i en deltidsstilling, sa ledes sekretariatet i skolea ret 2021/2022 besta r af 2 ½ stilling. Ma let 

er i sommeren 2022 at ansætte yderligere en medarbejder med funktion af teamleder pa  

engelsklinjen, sa ledes denne linje kan fa  yderligere et løft. 

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? 

Det har helt klart været lettest at fastholde eleverne pa  matematiklinjen, hvilket gælder ba de for 

grundskoleniveau, 7. -9. klasse, og i aspirantgruppen. 

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

a rlige underviserseminar pa  Greve Privatskole i 3. kvartal samt løbende samtaler med de 

enkelte undervisere om TalentCampDK’s DNA. Særligt er fokus pa , hvordan man som underviser 
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agerer i forhold til den enkelte elev. I a r havde deltagerne i underviserseminaret pa  Greve 

Privatskole besøg af Rudi Lauridsen, som gav underviserkorpset inspiration i skabelse af 

relationer, motivation og trivsel i det gode læringsfællesskab. Her fik underviserne konkrete 

værktøjer, som de kunne ga  ud og bruge direkte pa  de næste TalentCamps.    

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

udvikle en ny visions- og strategiplan for TalentCampDK, sa ledes vi har et tilbud for de dygtigste 

eleverne fra 7. klasse til endt kandidat.  Derfor er der i 2021, og det vil fortsætte i 2022, blevet 

lagt en del energi i at fa  gymnasieskolen involveret, sa ledes vi pa  sigt har et talenttilbud fra 7. 

klasse til 3. g.  Vi vil have fokus pa , hvordan vi kan styrke vores aspirantgrupperne og pa  sigt 

kunne fastholde og indlemme de bedste gymnasieelever i vores undervisergruppe i forbindelse 

med deres universitetsuddannelse, sa ledes vi fa r undervisere, der kender foreningens 

DNA/kultur, og har den pa  rygraden.  

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

Private Skoler (DP).  Vi var i 2021 tilbage pa  DP’s a rsmøde med en stand. Vi arbejder ogsa  i 2022 

pa , at et af vore bestyrelsesmøder placeres i DP’s sekretariat og med deltagelse af DP’s formand, 

Karsten Suhr. Endvidere har vi haft henvendelser fra enkelte kommuners skoleforvaltninger i 

Storkøbenhavn anga ende tilbud til elever med særlige forudsætninger. Konkret har dette 

resulteret i, at Københavns kommune og Hvidovre kommune i skolea ret 2021/22 kører et 

pilotprojekt med TalentCamps pa  kommuneniveau.  

ANTALLET OG SKOLER OG ELEVER 
Foreningen TalentCampDK har i løbet sine første 8 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 grundet COVID-19 har vi ikke 

aktivt opsøgt nye medlemsskoler i 2021. Der blev i 2021 sa ledes kun optaget skoler, der 

direkte henvendte sig. 

Foreningen besta r i skrivende stund af 63 medlemsskoler.   

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 2021 pga. COVID-19. Uden deres 

velvilje og opbakning havde vi ikke kunnet gennemføre vores TalentCamps. 
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Afslutningsvis skal der ogsa  lyde en tak til vores sekretariatsleder, Anders Friis, 

projektmedarbejder, Jeppe Lauridsen, og studentermedarbejder, Victoria Gøtze, for den 

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

engagement, I lægger i TalentCampDK.  

 

København den 18. januar 2022. 

Henrik Frand-Madsen 

Bestyrelsesformand 
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Sekretariatslederens beretning 

TalentCampDK har, ligesom alle andre i samfundet, levet med og virket under de meget 

konkrete konsekvenser, som COVID-19 situationen i Danmark har bevirket. Nye restriktioner 

og nedlukninger har betydet, at vi i løbet af 2021 har ma tte afvikle en stor del af vores 

TalentCamps som Virtuelle TalentCamps. I første kvartal af 2021 ma tte alle aktiviteter afvikles 

online som følge af nedlukningen af hele uddannelsessektoren. Frem mod sommerferien 

lysnede tingene, og vi indledte det nye skolea r med stor optimisme. Hele skolea ret 2021/22 

var planlagt efter, at vi kunne afvikle et helt normalt program. Desværre ville COVID-19 det 

anderledes, og i november 2021 ma tte foreningen endnu engang sadle om til online 

undervisning. 

Underviserne har været utroligt fleksible og konstruktive i omstilling til onlineundervisning. 

Omstillingen i november 2021 kom meget pludseligt, da skolerne i Københavnsomra det blev 

pa lagt ekstra lokale restriktioner. Der skal lyde en stor tak til underviserne for deres 

utrættelige arbejde med at lave sa  god undervisning som muligt pa  TalentCamps.  

Som talema den siger: ”der er intet, der er sa  skidt, at det ikke er godt for noget!” Og det gælder 

heldigvis ogsa  omlægning af undervisning til et online format. Selvom vi alle foretrækker fysisk 

undervisning og samvær, sa  har Virtuelle TalentCamps ogsa  tvunget os til at tænke nyt og 

alternativt i forhold til undervisningen. Vi er nu et sted, hvor jeg er sikker pa , at vi kommer ud 

pa  den anden side af pandemien med et stærkere undervisningstilbud end nogensinde: Vores 

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

elementerne skal vi holde fast i og videreudvikle, na r vi igen kan gennemføre et helt normalt 

program med fysiske TalentCamps.  

Vi rykker nu rundt pa  programmet i fora ret 2022 for at optimere chancerne for, at vi kan slutte 

dette skolea r af med fysiske TalentCamps. Konkret betyder det, at vi skubber de sidste 

TalentCamps for 8. og 9. klasse, sa  de afvikles i april og maj i stedet for i marts. Pa  den ma de 

ha ber vi pa  at fa  en rigtig god afslutning af skolea ret, hvor eleverne fa r mulighed for igen at 

mødes med deres venner fra hele landet og nørde sammen.  

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

kurs for foreningen gennem hele pandemien. Det har været og 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. 

 

København den 15. januar 2021 

Anders Friis 

Sekretariatsleder 
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TalentCampDK i tal 

Tabel 1: TalentCampDK’s udvikling i tal fra 2013 til 2021. 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Skoler 63 58 58 52 51 47 32 28 22 

Deltagere 1801 1229 2181 1957 1735 1191 1023 682 372 

Undervisere 32 32 45 42 34 26 19 12 8 

Assistenter 83 93 74 66 35 21 14 6 4 

TalentCamps 30 22 30 26 25 16 10 9 6 

* Den store elevnedgang i 2020 skyldes aflysning af flere TalentCamps i 2. og 4. kvartal 2020. 


