
Lyngby d. 9. marts 2019

Plan og oversigt i forhold til igangsatte og kommende talentinitiativer, Højdevangens Skole 

2019/2020

Januar 2019

Økonomi bevilget i forhold til igangsættelse af treårigt talentprogram på Højdevangens Skole.

Dialog med TalentCampDK’s sekretariat vedr. opstilling af medlemskab og udveksling af ideer til 

kommende igangsættelse af forløb.

Februar 2019

Debriefing vedr. kommende talentprogram til forvaltning samt ledelses-repræsentanter fra 

Højdevangens tre basisskoler, Gerbrandskolen, Sundbyøster og Dyvekeskolen.

Møder med Anders Friis Madsen og Mads Friis Madsen vedrørende opsætning og igangsætning af 

talentforløb + matematikundervisning med fokus på blandt andet lektionsstudier og faglig 

eksekvering for et udvalg af medarbejdere på Højdevangens Skole i efteråret 2019.

Marts 2019

Møde med Claus Poulsen og Tine Hamilton Bæth vedr. orientering om forløb.

Møde med forvaltning omkring talentforedrag for samtlige skoleledelser i distriktet ved fælles 

sammenkomst faciliteret af Tobias Malmgren eller Anders Friis.

April 2019

Besøg på samtlige basisskoler med talentoplæg omhandlende næste skema-års initiativer på 

Højdevangens Skole.

Præsentation af udvælgelseskriterier for basiselever, der skal begynde i talentprogrammet august 

2019 samt generelt indføring i talentbegrebet set ud fra TalentCampDKs perspektiv.



Personalemødeoplæg på Højdevangens Skole ved Tobias Malmgren vedr. blandt andet:

• Hvorfor talentarbejde på HVS og i Københavns Kommune?

• Hvad består det kommende talentprogram – og hvilken indflydelse får det for resten af 

undervisningen på HVS?

• Udpegning af talentkoordinator

• Forventninger til de første års arbejde.

• Skitsering af generelt princip for talentarbejde og talentundervisning på HVS

Maj 2019

Oplæg for samtlige skoleledelser i distriktet vedr. den pr. 1. august kommende igangsætning af 

talentprogram på Højdevangens Skole.

Orienteringsmøde på HVS for samtlige af de talenter, samt deres forældre, der af basisskolerne er 

blevet udvalgt til at deltage på talentcamps i 2019/2020. Herunder forventningsafstemning, 

økonomi, detaljer, hensigter, logistik og mål.

Juni 2019 – juli 2019

Klargøring til opstart af talentforløb, herunder:

• Dialog med diverse, blandt andet DSB, omkring særaftaler vedrørende transport frem og 

tilbage til camps for de involverede talenter.

• Information fra skolens talentkoordinator til samtlige involverede vedr. logistik og 

årsprogram.

• Sidste briefing til alle undervisere på HVS vedr. talentopstart i august 2019.

August 2019 – juni 2020

Gennemførelse af talentprogram indeholdende camps, evalueringer, lærer-oplæg, seminar med 

TalentCampDK, tilfredshedssamtaler, detalje-planlægninger, oplæg m.m.
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