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2022/23 
Formålet med skolens interne talentprogram er at sikre, at skolens talentfulde 
elever tilbydes en undervisning, der er tilrettelagt efter netop deres evner og 
behov. Med det interne talentprogram prioriterer skolen en aktiv talentudvikling 
og talentpleje. 

Det interne talentprogram består af to forskellige dele. Den ene del er talentklas-
serne, den anden del er talentprojekterne. 

TALENTKLASSER 

I talentklasserne er det centrale faglig viden og akademisk fordybelse, et højt ab-
straktionsniveau og studieforberedende perspektivering. Formålet er, at eleverne 
oplever faglig udfordring og et fagligt fokuseret fællesskab, og at de gør personlige 
erfaringer med at anvende deres intellektuelle evner. Formålet er også, at elever-
nes talenter udvikles og motiveres inden SRP-skrivningen. Optagelse i talentklas-
serne kræver faglig dygtighed i faget og vilje og lyst til mere undervisning.

Der er to talentklasser i skoleåret 2022/23, i december-januar-februar (efter kick-
off, inden SRP). Niveauet er A+. Stoffet ligger uden for fagenes kernestof. Primært 
for 3.g’ere.

Klasser 2022/23
 > ”Magtens mange ansigter” – med filosofi med affinitet til samfundsfag og psykologi 

(Sune Liisberg underviser)
 > ”Talteori og kryptering” – med matematik og lidt informatik 

(Jan Agentoft Nielsen underviser)

Fast ramme
 > Fælles introduktion
 > Klasseundervisning: 6 x 1,5 time
 > Forelæsning og/eller ekskursion
 > Fælles afslutning

Eleverne skal deltage i undervisning og øvrigt i 12-15 timer + forberedelse.  
Eleverne får diplom for deltagelse.

TALENTPROJEKTER

I talentprojekterne er det centrale faglige og flerfaglige problemstillinger, som ele-
verne udfordres til at forholde sig til, fagligt, innovativt og/eller kreativt. Formålet 
er, at eleverne lærer at bringe deres evner i spil i faglige fællesskaber og oplever, 
at det er sjovt at lære og at anvende sin viden. Der er et produktkrav i hvert pro-
jekt. Deltagelse i talentprojekterne kræver faglig interesse og et vist fagligt niveau.

Der er i skoleåret 2022/23 fire projekter, to i efteråret og to i foråret.

Enkeltfaglige og flerfaglige problemstillinger. Stoffet ligger i forlængelse af eller 
uden for fagenes kernestof. For alle stx-elever og hf’ere.

Projekter 2022/23
 > ”Verdensby Horsens” – med samfundsfag og historie – og måske andre fag 

(Anders Nuka Poulsen underviser)
 > ”Grænseværdibegrebet” eller ”Dimensionsbegrebet” – med matematik  

(Jan Agentoft Nielsen underviser)
 > ”Bliv en investor” – med matematik  

(Louise Polk Kruse underviser)
 > ”Forfatterskole” – med dansk  

(Lene Schou underviser)

Lidt mere fleksibel ramme, men stadigt en overordnet ensartet ramme
 > Introduktion
 > Undervisning og projektarbejde og fremstilling af produkt (samlet omkring 4 

gange), herunder samarbejde med omverdenen
 > Fremvisning af produkt, gerne for egne klasser eller andre hold eller eksternt.

Eleverne skal deltage omkring 10 timer + forberedelse. Eleverne får diplom for 
deltagelse.

INFO

Hold øje med info på teams. Spørg din underviser og/eller talentvejleder, 
hvis du vil vide mere.
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TALENTUDVIKLING 
OG TALENTPLEJE

Faglighed & dannelse
Kreativitet & nysgerrighed

Fællesskab & nærhed
Mangfoldighed & samarbejde


