
Talentet vokser i folkeskolen

Matematikindsats 
gør læringskurven 
lige stejl for alle 
elever
— Et eksempel på talentarbejdet 
 fra Højdevangens Skole
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Matematiktalenter på 
Højdevangens Skole

På Højdevangens Skole er fokus på 
matematik. Talentforløbene faciliteres 
af TalentCampDK og hvert år sendes 
35 elever fra 7., 8. og fra 2021 også 9. 
klasse trin afsted på talentcamps, der 
løber fra fredag til søndag eftermiddag.

Højdevangens Skole er en skole for
overbygningen og modtager elever 
fra Dyvekeskolen, Gerbrandskolen og 
Sundbyøster Skole. Et udvalg af elever 
fra de tre basis-skoler bliver i 6. klasse 
tilbudt at blive en del af talentforløbet 
i matematik, når de begynder i 7. klas se 
på Højdevangens Skole.

Talenterne er glade for 
svære opgaver

Talentforløbene for eleverne på 
overbygningen er målrettet de dygtige 
elever, der udviser potentiale til at 
opnå et højt uddannelsesniveau, og 
som også udmærker sig både mundt-
ligt og skriftligt. Eleverne oplever 
glæde ved selvstændigt at løse svære 
opgaver, uden at få (ret meget) hjælp. 
De ud viser ihærdighed, giver ikke op, 
selv om en opgave er svær, og kan indgå 
i sociale sammenhænge.

Lærerne udvælger hvilke elever, der bli-
ver tilbudt at deltage i talentforløbene.

 
Sådan er talentindsatsen 
organiseret

Talentforløbene på Højdevangens 
Skole er faciliteret af TalentCampDK, 
og består af 3-4 camps om året uden 
for skolen.

Skolelederen er sammen med den 
faglige talentkoordinator drivkraften 
i talentarbejdet. De tager sig af den 
pra ktiske koordination med de øvrige 
skoler og eksterne samarbejdspart-
nere. Skolens sekretær bistår med 
det administrative.

Talentforløbene er tilrettelagt, så den 
almindelige undervisning påvirkes så 
lidt som muligt af, at talenteleverne er 
på camp. Og så de kan undvære den 
undervisning, som foregår, mens de 
er væk.

Højdevangens Skole gør en særlig indsats 
for, at også de elever, der ikke altid bliver 
fagligt udfordret, skal opleve at komme 
i nogle zoner, hvor de bliver udfordret. De 
skal nørde og dyrke deres talent. Alle elever 
skal ikke over den samme målstreg. Men 
læringskurven skal være lige stejl for alle.

Alle elever oplever 
zoner, hvor de bliver 
udfordret
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Årshjul for talentindsatsen 
på Højdevangens Skole

Juni

Jan.

Maj

April

Marts

Feb.

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Marts, det efterfølgende år

Afvikling af tredje - og sidste - talentcamp.

Juli-august

Klargøring til opstart af talentforløb, herunder:

• Dialog med diverse samarbejdspartnere

• Information fra skolens talentkoordinator til 

samtlige involverede vedr. logistik og årsprogram.

• TalentCampDK sender invitation ud til skolen, 

som sender videre til eleverne.

September

Eleverne tilmelder sig officielt skolens talent-

program, og der arrangeres forældreaften, 

hvor detaljerne bliver præsenteret. 

Eleverne tilmeldes officielt til TalentCampDK.

Skolen betaler det samlede beløb for et under-

visningsår for samtlige talenters deltagelse hos 

TalentCampDK.

Oktober

Første talentcamp.

November

Løbende evalueringer og samtaler med talent-

eleverne og deres forældre. Skolen har tæt dialog 

med TalentCampDK.

December

Anden talentcamp.

Januar

Afklaring af økonomi. Dialog med TalentCampDK’s 

sekretariat om opstart af forløb og medlemskab af 

foreningen.

Februar - april

Orienteringsbrev til de skoler, hvor de kommende 

udskolingselever går. Kontaktlærerne udvælger 

potentielle talenter. Skolelederen sammensætter 

talenthold på baggrund af kontaktlærernes 

indstillinger.

Maj-juli

Planlægning af informationsmøde med talent elever 

og forældre. Fokus på forventnings afstemning, øko-

nomi, transport, detaljer, hensigter, logistik og mål.

Læs mere på bedstsammen.kk.dk/talent4 5
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Hvad kræver 
talentindsatsen 
af skolen?

Det kræver både personligt engage-
ment og økonomiske og administrative 
ressourcer at etablere og vedligeholde 
kontakten til eksterne samarbejdspart-
nere, foren inger, andre skoler, talent-
organisationer, etc. Derfor er talent ind-
satsen forankret i skoleledelsen.

Skolelederen og talentkoordinatoren 
på Højdevangens Skole er desuden 
involveret i udvælgelsen af talent-
eleverne. Koordinatoren sørger også 
for, at den mest driftsnære information 
og kommunikation flyder undervejs.

Udgifter til 
talentindsatsen

Det koster 180.000 kroner at have 
35 talentelever på 3-4 camps hos 
TalentCamp.dk. Skolen bruger ca. 
50.000 kroner på elevernes transport-
udgifter og har derudover mindre 
udgifter til fx møder og samlinger.
 
Den lærer, der er koordinator, bruger 
i gennemsnit 1,5 til 2 timer om ugen 
på projektet. Desuden bruger skole-
lederen og sekretæren med jævne 
mellemrum tid på projektet.

Højdevangens Skole har modtaget 
250.000 kroner fra programmet 
Styrket Udskoling.
 
I skoleåret 2020/21 vil talentindsatsen 
koste omkring 325.000 kroner, da den 
vil blive udrullet på samtlige af skolens 
tre årgange.

Fakta om 
TalentCampDK

TalentCampDK er en forening, og 
et års medlemskab koster 1.500 
kroner, hvis man er en mindre 
skole med under 400 elever og 
3.000 kroner, hvis man er en skole 
med mere end 400 elever.

Læs mere på: talentcamp.dk

Lav faste rammer om 
talentkommunikationen

For ikke at skabe usikkerhed om, 
hvordan man som elev bliver optaget 
på et talenthold, og hvornår man er 
optaget, er det en god idé at placere 
kommunikationen omkring det ét sted. 
På Højdevangens Skole står skoleleder 
Tobias Malmgren for at introducere 
talentprogrammet til de tre skoler, 
som Højdevangens Skole samarbejder 
med. Samarbejdsskolernes lærere 
udvælger potentielle talentelever, men 
bliver specifikt bedt om ikke at drøfte 
talentudvælgelsen med eleverne eller 
deres forældre. I stedet bringer de 
navnene videre til Tobias Malmgren, 
der sørger for videre kommunikation, 
når det samlede talenthold er sat.

Sådan kom Højdevangens 
Skole i gang med talent
arbejdet

Skoleleder Tobias Malmgren har siden 
2009 arbejdet med talentudvikling, og 
siden 2014 har han været engageret 
i TalentCampDK. Da Styrket Udskoling

gav mulighed for at få støtte til udvik-
lingen af talentforløb, så han det som 
en oplagt mulighed at samarbejde 
med TalentCampDK og gøre brug af 
deres erfaringer omkring udvikling 
af matematikforløb. På den måde er 
talentarbejdet en del af Højdevangens 
Skoles DNA.

Et godt råd fra 
Højdevangens Skole

Kontakt

Vil du vide mere om 
Højdevangens Skoles arbejde med 
talent, kan du kontakte skoleleder 
Tobias Malmgren direkte på 
mail: QH8D@kk.dk eller telefon: 
3317 3518

På bedstsammen.kk.dk/talent kan 
du læse mere om talentarbejdet 
på andre skoler i København.
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“Alle elever skal 
ikke over den samme 

målstreg. Men 
læringskurven skal 

være lige stejl 
for alle.”

Tobias Malmgren, skoleleder, 
Højdevangens Skole

Publikationen er en del af programmet

Styrket Udskoling 2018-2021

Københavns Kommune

Børne- og Ungdomsforvaltningen

2020
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