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Talentfulde elever spottet
på Campus Bornholm
15 elever på Campus Bornholm er spottet som talenter. De deltager i projektet
Talentvejen, hvor der er særligt fokus på talenterne. Eleverne er glade for at blive
udpeget.
På ungdomsuddannelserne holder de også øje med talenterne. 15 elever på håndværkerlinjerne
på Campus Bornholm er siden skolestarten i år spottet som talenter, og de deltager nu i særlige
forløb på skolen.
De 15 elever er udvalgt blandt 120 håndværkerelever, og de fordeler sig med tre elever på Strøm,
Styring og IT, fem på Produktion og Udvikling, fire på Bygge og Anlæg, tre på Bil, Fly og andre
Transportmidler.
-

Eleverne er typisk blevet glade og stolte, når de er blevet udpeget til talentforløbet.
Talenteleverne fik at vide, at der bliver forventet mere af dem, at de skal arbejde mere
fordybet og med flere opgaver end de øvrige elever. Fire elever sagde på den baggrund nej
tak, men 15 sagde ja. Talentlinjen kan dermed blive betragtet som attraktiv og et
skulderklap, men også som en ekstra udfordring. Jeg synes, forløbet viser, at
erhvervsuddannelserne rummer målrettede og ambitiøse elever lige som de gymnasiale
linjer, siger uddannelsesleder Eva B. Højmark.

Hun fortæller videre, at virksomhederne roser skolens initiativ og er meget interesserede i at
samarbejde om at løfte talent-eleverne i praktikken. De ser talentprojektet som et tiltag, der kan
løfte faget.
Talentudviklingen på Campus Bonholm er et led i projekt Talentvejen, som omfatter 12
erhvervsskoler i hele landet.
Det landsdækkende og ambitiøse projekt Talentvejen støttes med 26 millioner kroner fra dels EU's
Socialfond og dels Erhvervs- og Vækstministeriet. Mindst 480 elever skal med i projektet – heraf
en del på Campus Bornholm.

Der er flere formål med Talentvejen. Der har i flere år været fokus på de frafaldstruede elever, men nu skal
der fokus på talenterne. Talenterne skal være med til at sikre vækst i virksomhederne. De skal være

med til at inspirere andre unge til at søge erhvervsskolerne. I dag søger godt 70 procent
gymnasierne, mens erhvervslivet snart står og mangler arbejdskraft med erhvervsfaglig baggrund.
Endelig skal projektet være med til at løfte erhvervsskolernes image.
Projektet løber til og med udgangen af 2014.

