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Jeg har dyrket meget sport, og i den verden
»
»
er man vant til talentarbejde. Jeg har spurgt mig
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selv, hvorfor vi ikke gør det samme på skolerne.
ANDERS MØLLER NIELSEN, koordinator ved UngAalborg

Skolernes
unge talenter
skal dyrkes
TALENTKLASSER: Et projekt fra UngAalborg om talentudvikling kan få ny vind i sejlene efter skolereformen
Af Andreas Mumgaard
og Michael Bygballe (Foto)
andreas.mumgaard@nordjyske.dk

AALBORG: Sebastian Duus er
kun 16 år, men han kan allerede kalde sig økonomichef i
sin egen virksomhed. Med
en startkapital på en million
kroner har han fået lavet et
visitkort med sit firmas logo
og slogan, indkøbt kontorartikler til sin nyindrettede administration, og er nu ved at
bygge et kundenetværk op,
der er klar til at købe det
sportsudstyr, firmaet sælger.
Godt nok findes Sebastian
Duus’ firma ikke i virkeligheden. Det findes kun på en
computer i et klasseværelse
på Strandvejen 25, hvor Aalborg Handelsskole holder
til. Her har han sammen
med fjorten unge elever fra
9. klasserne på Sofiendalskolen og Stolpedalsskolen de seneste fem tirsdage
mødtes efter skoletid for at
få en forsmag på den undervisning, handelsskolen kan
tilbyde.
Holdet er resultatet af et
nyt samarbejde mellem Aalborg Handelsskole og kommunens ungdomsskole UngAalborg, hvor man ønsker at
hæve det faglige niveau hos
de dygtigste elever. Eleverne
har enten selv meldt sig, el-

Maria-Therese Svanholm fra
Aalborg Handelsskole hjælper
nogle af eleverne på talentholdet. Der er to undervisere til de
femten elever - der er højst 20
elever på et talenthold.

Lars Møller underviser Nadia Kaastrup Nielsen og Line Krogh i,
hvordan man driver en virksomhed. Det er anden gang, de to piger
fra Sofiendalskolen er med på et talenthold. Nadia har før været
med på et biologihold, mens Line har prøvet kræfter med fysik.
ler også er de blevet håndplukket af deres faglærer til
at medvirke i en talentklasse, hvor de får lov at snuse til
en undervisning på et lidt
højere niveau, end de er
vant til.
Talenter må udvikles
Ideen til talentholdet kommer fra Anders Møller Nielsen, der er koordinator ved
UngAalborg.
- Jeg har dyrket meget
sport, og i den verden er
man vant til talentarbejde.
Jeg har spurgt mig selv,
hvorfor vi ikke gør det samme på skolerne, siger Anders

Møller Nielsen. Han fik faglærere til at udpege 5-10 elever, der hver fik en indbydelse om at deltage med hjem
til forældrene, og han hyrede undervisere fra handelsskolen til at være med i projektet.
- Formålet med et talenthold er blandt andet at skabe en stemning i folkeskolen, hvor det er lige så sejt at
være dygtig til matematik
som til fodbold, forklarer
Anders Møller Nielsen. Han
håber også, at eleverne kan
mødes på tværs af skoler og
sociale lag og skabe sig et
netværk af ligesindede, hvor

Anders Visti fra Stolpedalsskolen spørger Maria-Therese Svanholm
til råds. På det fem uger lange kursus skal eleverne prøve at drive
en virksomhed, og selv stå for alt lige fra marketing og regnskabsføring til udarbejdelse af firmalogoer.
det faglige er i højsædet.
En af holdets elever, 15årige Line Krogh fra Sofiendalskolen, har selv prøvet at
føle sig udenfor på grund af
sine interesser.
- Før i tiden blev jeg tit drillet og kaldt for en nørd, siger
Line Krogh, der synes, at undervisningen på handels-
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skolen har været spændende.
- Det er sjovt at prøve noget nyt, og jeg vil gerne være
dyrlæge, så jeg håber på at
kunne bruge noget af det,
jeg lærer her om at starte en
virksomhed, fortsætter Line
Krogh.
Hendes veninde, Nadia
Kaastrup Nielsen, er også
kommet med på talentholdet, og hun har ligeledes været glad for undervisningen.
- Det er en god ide med talenthold, for så kan folk vise,
at de kan noget, som de måske ikke kan vise i folkeskolen, siger Nadia Kaastrup Nielsen.
Lars Møller er lærer på Aalborg Handelsskole og er involveret i undervisningen af
det nye talenthold. Han er
glad for samarbejdet med
folkeskolerne.
Reform hjælper talentarbejde
- Vi er meget interesserede i
at skabe kontakt til dygtige
elever i folkeskolen. Der er

ofte alt for meget fokus på
gymnasiet som den eneste
mulighed for bogstærke elever, men vi vil gerne vise, at
vi også her underviser på et
højt fagligt niveau, forklarer
Lars Møller. Han håber på at
få skabt en slags fødekæde,
hvor talentholdene er med
til at få flere dygtige elever
til at vælge handelsskolen.
På Aalborg Handelsskole
har de før på eget initiativ
forsøgt at skabe samarbejder med folkeskoler, men
med udsigten til den nye
skolereform, der træder i
kraft til august, er det blevet
meget lettere at få folkeskolerne til at lege med.
- Nu kommer de her initiativer også fra skolerne selv,
og det kan vi nok til dels takke skolereformen for, siger
Lars Møller. Reformen indfører blandt andet såkaldt
understøttende undervisning, der skal sikre tid til faglig fordybelse og som ligger
ud over den normale undervisning. Talenthold efter
skoletid passer derfor perfekt til de nye krav.
- Hvis jeg skal sige noget
positivt om den nye skolereform, så er det, at de timer,
eleverne får på et talenthold, nu kan tælle med som
en del af undervisningen i
folkeskolen, siger Anders
Møller Nielsen fra UngAalborg om den ellers bredt ud-
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480

elever forventes at have
været igennem talentforløbet, når projektet slutter
med udgangen af 2014.

FAKTA
TALENTKLASSER
{{Den første talentklasse
blev oprettet for tre år siden i
et samarbejde mellem det
kommunale UngAalborg, Sofiendalskolen og Hasseris
Gymnasium. I år er det første
gang, Aalborg Handelskole
er med i projektet.
{{I øjeblikket er fire lokale
skoler involveret: Vesterkærets Skole, Stolpedalsskolen,
Gl. Hasseris Skole og Sofiendalskolen.
{{En faglærer udpeger 5-10
elever fra 9. klasse, der tilbydes en plads på et talenthold. Der kører to hold om
året, et om efteråret og et
om vinteren. Hvert hold har
mellem 15 og 20 elever.
{{Talentholdene har forskellige fag som fokus. Der har
blandt andet tidligere været
hold med undervisning i fysik
og biologi.
{{Elever, der har deltaget,
modtager et diplom, som
bliver en del af den officielle
mappe med karakterbeviser
fra folkeskolen.

skældte reformplan. I februar arrangerede UngAalborg
et planlægningsmøde mellem Hasseris Gymnasium,
Aalborg Handelsskole og fire lokale skoler, hvor det
blev diskuteret, hvordan
man skal videreudvikle konceptet, og Anders Møller Nielsen regner med, at det nu
vil blive lettere at brede ideen til andre folkeskoler.
Mere end ét talent
Anders Møller Nielsen er ikke bange for, at et fokus på
talentarbejde og ideen om at
udpege særligt dygtige elever vil stride imod den normale danske tilgang til undervisning, eller at det kan
give en dårlig stemning i

klasseværelserne.
- Jeg håber, at det kan være med til at skabe mere motivation for alle. Vi har allerede nu haft elever fra et par
8. klasser, der også har lyst
til at være med på et talenthold, fortæller Anders Møller Nielsen. Desuden lægger
han stor vægt på, at projektet har potentiale til at inkludere elever med andre talenter end de boglige.
- Der er et hav af muligheder. Jeg ser meget gerne, at
for eksempel tekniske skoler
også bliver involveret i talentprojektet. De kunne
modtage elever, der viser
særlige evner inden for de
fag, de underviser i der, siger
Anders Møller Nielsen.

Handelsskole vil
have fat i de dygtige
Af Andreas Mumgaard
andreas.mumgaard@nordjyske.dk

AALBORG: Det handler om
prestige. Omkring halvfjerds procent af en dansk
ungdomsårgang søger i dag
ind på gymnasierne efter
folkeskolen, og det vil man
gerne ændre på ved landets
erhvervsskoler. Siden starten af 2013 har Aalborg
Handelsskole været med i et
projekt, der skal løfte skolens status.
- Vi føler, at vi har mistet
terræn i forhold til gymnasierne, fortæller Maria-Therese Svanholm, der er koordinator på projektet på Aalborg Handelsskole.
- Vi forsøger med det her
talentprojekt at sætte spot
på vores dygtige elever og vise, at vi har et højt niveau på
handelsskolen. Det kan forhåbentligt være med til at få
flere unge mennesker til at
vælge os, og fortælle en anden historie end den om frafaldstruede elever, der har
været så meget fokus på, siger Maria-Therese Svanholm videre.

Tolv udvalgte
Projektet hedder Talentvejen, og er finansieret med
støttekroner fra EU´s Socialfond og Erhvervsministeriet.
Ideen er, at skolerne ved
hjælp af en screening spotter
elever med særligt potentiale. Eleverne bliver vurderet
ud fra en række punkter som
for eksempel engagement,

nysgerrighed og vilje, og de
bedste bliver derefter tilbudt
deltagelse i særlige undervisningsforløb. Projektet involverer også en række virksomheder, der er med til at
udvikle talenterne på praktikforløb. I Aalborg er tolv
elever blevet valgt ud blandt
handels- og kontorklasserne, mens tolv andre er fundet blandt skolens detailelever.
- Eleverne er rigtig glade
for at blive udvalgt, og de

har taget meget ansvar for
undervisningen. Det har også motiveret andre til at prøve at blive spottet som talenter, fortæller Maria-Therese
Svanholm.
Det starter i folkeskolen
Gennem Talentvejen har erhvervsskolerne også oprettet samarbejde med en række folkeskoler, hvor man
gennem brobygning kan forberede interesserede elever i
at gennemføre et talentfor-

løb, og forhåbentligt give
dem lyst til senere at vælg en
erhvervsuddannelse.
I Danmark er tretten erhvervsskoler med i projektet, der startede i januar
2013 og løber til udgangen
af 2014. I Nordjylland medvirker foruden Aalborg Handelsskole også Tech College
Aalborg. Det forventes, at
mindst 480 elever har været
gennem et talentforløb, når
projektet slutter i slutningen
af 2014.
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