
SKAL DU VÆRE MED? 

Da det er din skole, der finansierer din deltagelse i Akademiet for Talentfulde Unge, kan du 

kun komme ind på Akademiet, hvis du har din skoles opbakning. 

Måske er du blevet kontaktet af en lærer eller leder, der mener, du vil kunne få glæde og 

gavn af at gå på Akademiet. Måske er du ikke blevet spurgt, men føler selv, du er top-

motiveret. I så fald må du selv tage initiativet og kontakte din lærer eller rektor og høre, om 

mulighederne for at deltage.  

Nogle skoler bruger skriftlige ansøgninger til at udvælge hvilke af deres elever, der skal tilby-

des en plads i Akademiet, andre gør ikke. Men under alle omstændigheder, er det rektor, der 

har ansvaret for hvor mange og hvem, der skal tilmeldes Akademiet, og talentkoordinatoren 

på skolen, der melder eleverne til via hjemmesiden www.ungetalenter-regionsyd.dk 

Ansøgningsfristen er 3. december 2012 

Region Syddanmark 

HAR DU TALENT? 



FAGLIGT NETVÆRK 
___________________________________________________________ 

”ATU har givet mig faglige input, udfordringer og stof til eftertanke. Og ydermere har jeg 

stiftet bekendtskab med en masse ligesindede talentfulde og ikke mindst motiverede unge”.  

(Marlene Holm, årgang 2010) 

Er det dig der 

 Savner udfordringer i den daglige undervisning? 

 Vil udvide din akademiske horisont? 

 Vil have et førstehåndskendskab til mulighederne på universitetet? 

Og har du 

 Faglig nysgerrighed og høj motivation? 

 Kreative evner og kritisk sans? 

 Åbenhed over for nye og ukendte vidensområder? 

 

Akademiet for Talentfulde 

Unge er et forum for læring. 

Du behøver ikke være et geni 

for at følge med; det afgøren-

de er interesse, engagement 

og motivation.  

Der er som udgangspunkt ikke 

lektier eller hjemmeopgaver i 

Akademiet. Til gengæld for-

venter vi,  at du deltager aktivt 

og yder dit bedste når vi er 

samlet —hver gang.  

Du bidrager med din viden, din nysgerrighed og din energi; det er dig selv, der sætter målene. 

SOCIALT NETVÆRK 
___________________________________________________________ 

”ATU er en mulighed for skabe såvel fagligt som socialt netværk. Særligt sommer campen er 

en oplevelse, jeg ikke ville være foruden. Akademiet dækker over de tre F-er:              

Faglighed, Fremtid og Facebook...”  

(Kristian Tollbøll, årgang 2010) 

Aktiviteterne i Akademiet for Talentfulde Unge er så vidt muligt placeret uden for den almin-

delige undervisning; aftener, weekender og indimellem ferier. Ved deltagelse i Akademiet 

tages du altså som udgangspunkt ikke ud af din almindelige klasse og den daglige sociale 

kontekst, men får et supplerende forum, hvor faglighed er i højsædet og skaber grobund 

for nye sociale relationer.  

Akademiet i Region Syddanmark er 

delt i to satellitter—en fynsk og en 

sydjysk. Som deltager mødes du 

med de andre deltagere fra din sa-

tellit ca. en gang om måneden, og 

en gang imellem vil der være tilbud, 

hvor deltagere fra begge satellitter 

kan deltage sammen.  

Aktiviteterne foregår dels rundt på 

gymnasierne i hhv. Sydjylland og på 

Fyn og dels på Syddansk    Univer-

sitets forskellige afdelinger. Endelig vil der også være en del virksomhedsbesøg. 

Akademiet for Talentfulde Unge byder på 

 Seminarer, workshops og foredrag 

 Universitets– og virksomhedsbesøg 

 Akademiske camps 

Læs mere på vores hjemmeside (www.ungetalenter-regionsyd.dk), kontakt talentkoordina-

toren på dit gymnasium, eller skriv til os på meto@faaborg-gym.dk, hvis du vil vide mere! 


