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  Vil du lære mere? 
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Når alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan, gælder det også de mest 
talentfulde elever. For at understøtte denne udvikling arbejdes der i Rebild Kommune 

sideløbende med en lokal talentindsats på folkeskolerne med tværgående talentforløb/-camps.

På talentforløbene bliver eleverne fagligt udfordret og får mulighed for at møde andre unge 
med samme faglige interesser som dem selv. Holdene bliver sammensat af elever fra 7. og 8. 

klasse på tværs af skolerne i Rebild Kommune. Den vigtigste faktor er nemlig elevernes 
interesse i det faglige indhold – ikke deres bopæl, alder eller klassetrin.

Hvert år afvikles to campforløb, og der er både noget for elever, der er bogligt stærke og for 
dem, der er dygtige inden for det praktisk-musiske. Forløbene afvikles i samarbejde med lokale 

ungdomsuddannelser. I dette skoleår, Støvring Gymnasium og HEG i Aars.

Hvad kendetegner et ”talent”?

Talentbegrebet tænkes i Rebild Kommune bredt som et fagligt potentiale, der kan udvikles i 
relation til andre unge, voksne og læringsmiljøer, hvis man som ung er motiveret for det.

Hvad er et talentforløb?    

Talentforløbene strækker sig over to uger med faglig camp dagligt fra kl. 8.30-14.30. 
Håndværk og Design” afvikles i uge 2 og 9 på HEG i Aars, og ”Medier og Sprog” afvikles på SGY i 
uge 7 og 10. Undervisningen erstatter den almindelige undervisning på elevens skole. Som elev 

består forløbet af deltagelse på begge camps og i det mellemliggende virtuelle forløb. 

Talentforløb
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Talentforløbene er for elever, der 
går i 7. eller 8. klasse i folkeskolen 
i Rebild Kommune, der:

- har særlige forudsætninger inden 
for det konkrete fagområde

- har lysten og viljen til at yde en 
særlig indsats

- kan blive endnu dygtigere, hvis 
deres potentiale stimuleres

- vil dele deres nye viden på egen 
skole fx i klassen

Talentforløbene er for elever, der er fagligt 
dygtige i det konkrete fagområde, som 
talentforløbet fokuserer på. Det er essentielt, 
at eleverne samtidig er engagerede og 
motiverede for at lære noget nyt og bidrager 
til undervisningen.

Eleverne skal være mødestabile, kunne tage 
en bus til camp (vi kører i minibus til 
forløbet i Aars) og være åbne over for at 
møde og samarbejde med andre unge med 
samme interesse.

Derudover skal eleverne have lyst til at dele 
deres nye viden på deres egen skole, fx i 
klassen eller på årgangen. 

Videreformidlingen på egen skole er vigtig, 
fordi det forpligter den enkelte elev og kan 
skabe interesse blandt andre unge. Herved 
kan talentforløbene indirekte komme flere 
elever til gode.

Der er et meget begrænset antal pladser på 
talentforløbene, hvilket betyder, at der er 
nødt til at foregå en skarp udvælgelse af 
deltagerne.

Hvem kan deltage?



Bavnebakkeskolen               4               4 

Karensmindeskolen               4               4

Kilden               3               3

Skørping Skole               4               4

Sortebakkeskolen               3               3

Suldrup Skole               3               3

I alt              21              21

 HÅNDVÆRK & DESIGN        MEDIER & SPROG
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HVOR MANGE ELEVER KAN DELTAGE?

Antal

Pladserne på de to campfor-
løb fordeles hvert år mellem 
skolerne efter størrelse med 
enten tre eller fire pladser til 
den enkelte skole. 

Når holdene er sat, får 
skolens kontaktperson 
oplysninger om opstart mv. 

Brevene udsendes kort før 
juleferien og sendes 
ligeledes til de deltagende 
elevers e-mail.

” Efter 
tilmeldingsfristen 

vil eventuelle 
restpladser 

blive udbudt efter
først til 

mølle-princippet.
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Det er lærerne (faglærer og klasselærer), 
der har det bedste kendskab til elevernes
faglighed og interesser. Derfor er det 
også lærerne, der på baggrund af en 
faglig vurdering udvælger, hvilke af 
skolens elever, der kan have gavn af at 
deltage. 

Udvælgelsen sker på baggrund af de 
oplistede kriterier i afsnittet ”Hvem kan 
deltage?” Klasselæreren går derefter i 
dialog med eleven og dennes forældre for 
at sikre, at eleven har lyst og motivation 
til at deltage og er indforstået med de 
specifikke forventninger og krav, der er 
til det pågældende talentforløb. 

HVORDAN UDVÆLGES OG TILMELDES ELEVERNE?

Tilmelding & Tidsplan

Ultimo oktober -
november

Fag- og klasselærer 
spotter talenter. 
Skolen udvælger 
kontaktperson.

Skolerne

Senest fredag d. 25/11 Kontaktperson sender 
tilmeldingsark til RU / 
ijsjo@rebild.dk

Skolerne

Uge 2 / uge 7 Talentcamps – rul I RU/HEG/SGY

Marts Mellemforløb - online RU/HEG/SGY

Uge 9 / uge 10 Talentcamps rul II RU/HEG/SGY

TIDSPUNKT HANDLING TOVHOLDER 



TEMA: BÆREDYGTIGHED OG GENBRUGSMATERIALER ER VORES RÅSTOF
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Du vil igennem uge 2 og 9 skulle arbejde inden for de to hovedområder Teknik & Motor 
samt Byggeri & Strøm. I tiden imellem de to campuger skal du arbejde med en case. 

Undervisningen foregår på HEG i Aars, og transporten dertil bliver fra hjem/skole i bus 
eller ungdomsskolens minibusser. 

På forløbet underviser faglærerne fra HEG, der til daglig uddanner håndværkere på 
grund- og hovedforløb.

Vi kommer til at arbejde i værkstedet i 
mindre grupper, hvor vi skal lære 
fagenes værktøj at kende og samarbejde 
omkring et bæredygtigt projekt. 

Vi skal arbejde med tegninger og 
prototyper inden jeres produkt tager 
form. Det kan være, at I bygger en 
vindmølle af genbrugsmaterialer. 

Du har sammen med din gruppe stor 
indflydelse på, hvilket projekt du vil 
arbejde på. Måske du allerede har en 
god ide? 

Vi skal også se nærmere på autogen-
brug og fremstilling af el-biler. Måske 
er de slet ikke så ”grønne”, som vi tror? 

Håndværk & Design

TEKNIK & MOTOR
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BYGGERI & STRØM

Håndværk & Design

Vi vil undersøge mulighederne for at 
forbedre vores byggerier her i 
Danmark. Hvad kan vi gøre anderledes 
for at bygge mere bæredygtigt?

Vi kommer til at gå en tur på HEG og 
kigge på bygningerne for at se, om vi kan 
finde energispild på skolens bygninger.

Vi skal også i værkstedet og bruge alt 
vores resttræ og plader på en sjov og 
kreativ måde. Om der skal laves møbler, 
reoler, skraldespandsskjuler eller 
blomsterkasser er helt op til fantasien. 

Alle materialer, der er i fare for at blive 
til brænde, skal vi have brugt til noget 
fornuftigt.

På den måde er vi allermest 
bæredygtige over for vores materialer 
– intet går til spilde. 
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Undervisning i:

• Filmtekniske virkemidler
• Reklameproduktion (idégenerering, storyboards)
• Tysk sprog og kultur (målgrupper) 
• Virksomhedsbesøg (RebildPorten mm.)

”Medier og sprog er et talentforløb for dig, der både er interesseret i filmproduktion, 
medier og fremmedsprog . 

Du kommer til at lave en kampagne fra idé til produkt. Kampagnen skal bestå af en 
reklamefilm, en poster og et antal TikTok-videoer. Kampagnen målrettes turister fra 
Tyskland, så du skal være interesseret i tysk som fremmedsprog.

Forløbet strækker sig over to uger, hvor du vil få undervisning i reklamefilms-
produktion, målgrupper, kommunikation og forståelse af tysk kultur og sprog.

Undervisningen foregår på Støvring Gymnasium, men vil også indeholde 
virksomhedsbesøg. 

UGE 7: 

Medier & sprog
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Undervisning i:
• Formidling på tysk
• Filmoptagelser og filmredigering
• Optagelse og færdiggørelse af 
reklameproduktion
• Galla og prisuddeling

Forløbet afsluttes med  
filmgalla på gymnasiet 

med  forskellige 
prisuddelinger! 

UGE 10:

Medier & sprog



NysgerrighedEvne

Talent

Dygtighed
Potentiale

Udviklingsmulighed

Flair


