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TALENTCAMP SUNDBY 

TalentCampDK afholder TalentCamp i matematik for elever i 7. klasse på Højdevangens Skole i 

Sundby den 26.-30. november. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer har indstillet dig til at 

deltage. Nedenfor finder du information om campen og om, hvordan du tilmelder dig. 

HVAD ER TALENTCAMP? 

TalentCamp er et tilbud om undervisning, der henvender sig til særligt dygtige elever på grundskolens 

7.–9. klassetrin. Undervisningen varetages primært af universitetsstuderende og er målrettet elever med 

særlige forudsætninger. Har du lyst til at bruge en weekend på at blive udfordret fagligt, møde andre 

talentfulde unge og skabe et nyt netværk, så er det nu, du har chancen.  

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. 

HVEM ER DELTAGERNE? 

Du kommer på TalentCamp sammen med andre dygtige elever, der går i 7. klasse og også interesserer 

sig for matematik. Deltagerne kommer fra flere end 60 skoler fordelt over hele landet. I er alle indstillet 

til at deltage på TalentCamp, fordi I lever op til TalentCampDK’s beskrivelse af en talentelev: 

TALENTELEVEN 

• Lærer hurtigt. Talenteleven forstår hurtigt nyt stof og er god til at tilegne sig nye metoder. 
Talenteleven er desuden i stand til at arbejde med abstrakte problemstillinger. 

• Er engageret. Talenteleven er nysgerrig og interesseret og arbejder fokuseret i sit fag. Således 
bidrager talenteleven til et konstruktivt undervisningsmiljø. 

• Er flittig. Talenteleven arbejder ihærdigt og grundigt. Det er vigtigt, at talenteleven arbejder i 
dybden med stoffet og har øje for dets detaljer. 

• Er socialt kompetent. Talenteleven forholder sig til andres behov og ønsker at deltage aktivt i 
et fagligt fællesskab. Det er vigtigt, at alle elever deltager socialt – i og uden for undervisningen. 



HVEM UNDERVISER PÅ TALENTCAMP? 

På TalentCampen vil du bl.a. møde følgende undervisere:  

Jonathan Tilling, matematikstuderende ved Københavns Universitet (campleder) 

Rasmus Juhl, matematikstuderende ved Københavns Universitet 

Rasmus Veber, matematikstuderende ved Københavns Universitet 

Elisabeth Friis, medicinstuderende ved Københavns Universitet 

Christian Graulund, Ph.d.-studerende ved IT-Universitetet 

Nicolai Carstensen, matematikstuderende ved Københavns Universitet 

PROGRAM  

Alle talentelever ankommer til Højdevangens skole torsdag den 26. november ca. kl. 16.30, hvor 

campen åbner. Lørdag og søndag er der undervisning med masser af faglig fordybelse, og fredag byder 

programmet på ekskursion af alment dannende karakter. Hver aften vil der være arrangeret forskellige 

konkurrencer og sociale aktiviteter. På denne camp vil det være muligt at overnatte til mandag, hvor der 

er afgang fra skolen kl. 9. Vi opfordrer til at alle elever fra nærområdet bliver hentet søndag aften kl. 19. 

Du kan finde et detaljeret program på vores hjemmeside ca. 14 dage inden campen. 

TRANSPORT  

Transporten til og fra Sundby arrangeres og betales af talenteleven selv eller af egen skole. Medmindre 

deltageren selv har aftalt andet med egen skole, er der altså ikke bestilt eller betalt transport for 

campdeltageren på forhånd til og fra campen. TalentCampDK vil sørge for, at der er rejseledere til 

stede på turen fra Aalborg. I forbindelse med det endelige program finder du også en rejseplan, hvor du 

kan se, hvilken rejse du kan tage, hvis du ønsker at følges med rejselederen. 

VIL DU GERNE VIDE MERE? 

Hvis du gerne vil vide mere om TalentCampDK’s arbejde med talentfulde unge, kan du klikke ind på 

vores hjemmeside www.talentcamp.dk, hvor du finder information om alle vores TalentCamps og kan 

læse om organisationen bag. Desuden kan du finde en kort beskrivelse af vores undervisere. 

Vi har også en Facebookside, som du kan finde ved at søge på talentcamp.dk på Facebook. Her poster 

vi jævnligt billeder og små opdateringer fra vores TalentCamps, så forældrene kan følge med 

derhjemme.  

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Matilde Fraenkel på mail 

mf@talentcamp.dk eller Anders Friis på tlf. 22 16 55 90 

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


TILMELDING 

Du tilmelder dig ved at udfylde vedlagte tilmeldingsskema. Skemaet skal afleveres til din skole senest 

mandag d. 14. september. 

Så snart TalentCampDK har modtaget din tilmelding vil du modtage en bekræftelse herpå. Dette sker 

senest mandag d. 21. september pr. e-mail. 

Din skole har valgt at betale for din deltagelse. Du skal derfor ikke foretage dig yderligere, efter du har 

modtaget en bekræftelse på deltagelse. 

Vi ser frem til at modtage din tilmelding. 

Med venlig hilsen 

Anders Friis 

Sekretariatsleder 

TalentCampDK 

Matilde Fraenkel 

Studentermedhjælper 

TalentCampDK 
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