
VELKOMSTBREV

TALENTCAMP SUNDBY 2020

Kære deltager (og forældre)

Vi bekræfter hermed, at du er optaget på matematiklinjen på TalentCamp Sundby den 26. – 30. november på 

Højdevangens Skole.

Vi glæder os rigtig meget til at se dig og alle de andre deltagere. Her følger lidt praktisk information i forbindelse 

med campen. Derudover kan du også læse kort om, hvad foreningen TalentCampDK er for en størrelse, inden 

du tager på camp!

 

FORENINGEN TALENTCAMPDK

TalentCampDK er en skoleforeningen. Det betyder, at TalentCampDK er et non-profit samarbejde mellem flere 

end 60 grundskoler fra hele Danmark.

TalentCampDK’s primære formål er at tilbyde de dygtigste elever i grundskolen faglige udfordringer i 

matematik, engelsk eller dansk. Undervisningen foregår på skift på medlemsskolerne – vi har altså 

TalentCamps fordelt over hele landet, og man skal et nyt sted hen hver gang man er på TalentCamp. Når vi 

samler elever fra hele landet med en fælles faglig interesse, giver det selvsagt en unik mulighed for at opbygge et 

stærkt netværk. Som deltager på TalentCamp møder man både ligesindede jævnaldrende, mentorer (tidligere 

TalentCamp-deltagere, der nu går gymnasiet) og engagerede undervisere – alle med den samme faglige interesse.

På TalentCamp er det fagligheden der er i fokus, men vi er samtidig meget bevidste om, at et stærkt socialt 

fællesskab er afgørende for deltagernes udbytte af undervisningen. Sagt helt kort: det er TalentCampDK’s 

målsætning at skabe en ramme, hvor eleverne kan være sociale omkring det faglige.

 

DINE FORVENTNINGER TIL TALENTCAMP

Når man skal afsted på TalentCamp, vil man tit og ofte være helt vildt spændt og nervøs – og det er helt okay. 

Det er nemlig vigtigt at du husker på, at de mange andre deltagere, som du kommer til at møde, har det præcis 

ligesom dig. Men for at blive mere tryg ved at være et helt nyt sted, med mange nye mennesker, er det vigtigt at 

du er indstillet på, at der vil være mange nye ansigter, og klar på, at lære dem at kende. Derfor forsøger vi f.eks. at 

blande jer rundt på jeres undervisningshold, så du ikke kun møder dem, du går i skole med. Vi arrangerer også 

masser af aktiviteter, spil og lege i pauserne, så du kan møde deltagere fra andre undervisningshold. Men hvis 

man skal have det bedste ud af at være på TalentCamp, er det vigtigt at forberede sig selv på at skulle bidrage til 

fællesskabet og deltage aktivt, både i undervisningen og uden for klasseværelset. På den måde bliver det meget 

nemmere og sjovere at være sociale omkring det faglige.



OVERORDNET REGELSÆT FOR DELTAGERE

På TalentCamps mødes deltagerne med en forventning om, at de opfører sig ordentligt og bidrager til et 

konstruktivt læringsmiljø. Vi forventer, at deltagerne følger de anvisninger de får af vores personale, tager hensyn 

til hinanden og er interesserede i at dygtiggøre sig fagligt. Derfor har vi heller ikke et langt og detaljeret regelsæt – 

det er simpelthen ikke nødvendigt. Derimod har vi 3 enkle og klare regler, som vi forventer overholdes af alle 

deltagere:

1. Al brug og/eller indtag af tobak (herunder både snus, cigaretter, e-cigaretter, mm.) og alkohol er forbudt på 

TalentCamp. Dette omfatter også al transport til og fra TalentCamp.

2. Elevernes færdsel og ophold er begrænset til værtsskolens bygninger og område. Al anden færdsel, såsom indkøbs- 

og gåture, skal aftales med camplederen og/eller underviserne på de enkelte camps.

3. Der skal være ro og slukket lys på værelserne kl. 22. Det er vores erfaring, at det er vigtigt, at deltagerne får en god 

og lang nattesøvn, hvis de skal have det optimale ud af programmet.

Brud på regel 1 medfører ubetinget hjemsendelse fra den pågældende camp samt udelukkelse fra alle kommende camps. 

Vedholdende brud på regel 2 og 3 medfører også hjemsendelse fra den pågældende camps samt en opfølgende samtale med 

skolen. I tilfælde, hvor vi vurderer, at vi ikke kan beholde en elev på en TalentCamp kontaktes forældrene naturligvis med det 

samme.

 

INDKVARTERING OG PAKKELISTE

Når du skal på TalentCamp, skal sove i et klasselokale sammen med 15 andre. Her vil du både sove sammen med 

nogle du kender fra din egen skole, men du vil også komme til at sove sammen med søde, nye mennesker.

Det er vigtigt, at du har en god luftmadras/madras med, så du sover godt om natten. Du skal huske at 

medbringe følgende til campen:

• Sovepose/dyne

• Pude

• Luftmadras/madras

• Lagen/sengelinned

• Toiletsager

• Håndklæde

• Penalhus med skriveredskaber

• Computer (hvis man er med på dansk- eller engelsklinjen)

• Passende tøj og fodtøj til udflugten

• Evt. idrætstøj og indendørssko

OBS: Vi gør opmærksom på, at glemte sager i forbindelse med en afsluttet TalentCamp ikke vil blive opbevaret 

og varetaget af foreningen TalentCampDK!

 

Vi glæder os meget til at se dig!

 

 

Anders Friis

Sekretariatsleder

TalentCampDK
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