
Talentelev hos TalentCampDK 
Inden du sender dit barn på TalentCamp

Kære forælder

Dit barn er blevet udtaget til at deltage i en af TalentCampDK’s camps, som vi kalder for TalentCamps. Men hvad 

betyder det egentlig, at dit barn er blevet tilbudt at deltage i en TalentCamp? Hvem står bag TalentCampDK? Og 

hvad kommer dit barn til at opleve på en TalentCamp? Nedenstående skal give dig en kort introduktion til vores 

talentpleje.

Hvem er TalentCampDK?
TalentCampDK er en forening bestående af skoler fra hele landet, der understøtter og fremmer udviklingen af de 

dygtigste 10% af eleverne i grundskolen. Vi tilbyder undervisning i matematik, engelsk og dansk. I øjeblikket er der 

over 60 medlemsskoler, og dit barns skole er en af dem!

Hvad er en TalentCamp?
En TalentCamp er en forlænget weekend, hvor TalentCampDK inviterer talentelever fra medlemsskolerne til tre 

dage med undervisning i dansk, engelsk eller matematik. Undervisningen varetages fortrinsvis af studerende fra 

landets universiteter. Vores ide hermed er at give talenteleverne mulighed for at møde nogle unge forbilleder, der 

arbejder fuld tid med lige præcis det fag, som eleverne er interesserede i. Eleverne fordyber sig altså i et enkelt fag 

en hel weekend.

TalentCamps foregår rundt omkring i hele landet på forskellige skoler i løbet af skoleåret, og som 

campdeltager oplever du således forskellige sider af dansk kultur og natur, når vi som en del af hver 

TalentCamp tager på ekskursion ved siden af undervisningen.

Hvis du gerne vil vide mere
TalentCampDK’s ledere og undervisere står altid til rådighed, hvis du har spørgsmål til talentarbejdet. Hvis du har 

konkrete spørgsmål til undervisningen eller lignende, kan du skrive til sekretariatet til enten Anders Friis på 

af@talentcamp.dk eller Matilde Fraenkel på mf@talentcamp.dk, så vil han eller hun sætte dig i forbindelse med 

den relevante underviser eller teamleder. Hvis du gerne vil vide mere om foreningen TalentCampDK eller om 

vores arrangementer, kan du besøge vores hjemmeside www.talentcamp.dk. Endelig har vi også en Facebookside, 

hvor vi poster billeder og opdateringer fra vores TalentCamps, så her kan du få et indtryk af, hvordan det er at 

deltage på en TalentCamp. Facebooksiden kan du finde ved at søge på ”talentcamp.dk” på Facebook.

Mange hilsner

Anders Friis

Sekretariatsleder

mailto:af@talentcamp.dk
mailto:mf@talentcamp.dk
http://www.talentcamp.dk
http://talentcamp.dk

	Talentelev hos TalentCampDK - Inden du sender dit barn på TalentCamp
	Hvem er TalentCampDK?
	Hvad er en TalentCamp?
	Hvis du gerne vil vide mere


