
 

Hjemmeside 

Klik ind på hjemmesiden www.talentcamp.dk og læs yderligere om talentplejen blandt 

DP-skoler i Danmark. Der vil alle oplysninger om Talent Week i Hjørring også kunne 

findes først i marts. 

Optagelse 

Optagelsesproceduren for eleverne forventes afsluttet 4. maj 2013, hvorefter de 

optagne elever og de respektive skoler vil få tilsendt endeligt program mv. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning til Talent Week i august. 

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte undertegnede på: 

telefon 28 35 12 75 eller pr. mail hf@hpr.dk 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Frand-Madsen 
Talentkoordinator 
DP-skolerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALENT-WEEK  

4. – 9. AUGUST 2013 

I HJØRRING 

Udvælgelseskriterier for optagelse på Talent Week: 

Deltagerne udvælges på de respektive DP-skoler, hvor de deltagende skoler har 

en kvote. Skoleledelsen på DP-skolerne udtager elever med udgangspunkt i 

nedenstående kriterier: 

 Eleverne skal have et fagligt niveau svarende til over middel (standpunkt 
svarende til 10-12 i fag, der undervises i på linjen) 

 Eleverne skal have lyst, engagement og tid til at tage imod nye og større 
udfordringer såvel fagligt som personligt 

 Eleverne skal være gode ambassadører for egen skole og talentcamp.dk 

 

Ansøgningsfrist: 15. april 2013. 

Pris: 1475,- kr. som inkluderer følgende: 

 Undervisning og materialer, hele ugen 

 Kost og logi fra søndag aften til fredag middag 

 Ekskursioner på de enkelte linjer 

 Frugt hver dag 

 En TalentWeek T-shirt 
 

Beløbet indbetales på konto 9001 – 457 721 5362 

 

 

http://www.talentcamp.dk/
mailto:hf@hpr.dk


Talentcamp.dk afholder i sommerferien 2013 TalentWeek. TalentWeek er et tilbud 

om en uges undervisning på et højere niveau end det sædvanlige. Tilbuddet er til 

dig, der skal i 7. - 9. klasse i skoleåret 2013/14.  

Du kan forvente at: 

 Deltage i undervisning, der tilgodeser elever med særlige evner (fagligt og 

personligt) og stor interesse for skolearbejdet 

 Få mulighed for at fordybe dig i naturfagene, dansk eller engelsk  

 Opleve en kultur, hvor det er ”in” at arbejde seriøst og koncentreret 

 Få et netværk med andre dygtige unge 

 

 

 

 

 

 

Indkvartering og faciliteter 

Under TalentWeek vil du blive indkvarteret på Hjørring Private Realskole sammen 

med de andre deltagere.  

Undervisningen vil foregå i moderne faglokaler på skolen. 

 

 

 

 

Undervisningen 

Vi vil undervise temaer, som du ikke møder i den obligatoriske undervisning i 

grundskolen. Det er hensigten, at du skal udfordres på nye områder, og at 

undervisningen skal give dig mulighed for at komme et spadestik dybere. 

 

 

  

 

Program 

Talent Week afvikles fra søndag den 4. august kl. 19.00 til fredag den 9. 

august kl. 12.00. 

Søndag: kl. 18.00 Indkvartering og velkomst 

kl. 19.00 Aftensmad 

kl. 19.30 – 21.30 ”Ryste-sammen-aktiviteter” 

Mandag:  kl. 9.00 – 18.00 Undervisning 

kl. 19.00 – 21.00 Les Lanciers og aftenhygge med sociale aktiviteter   

Tirsdag: kl. 9.00 – 18.00 Undervisning 

kl. 19.00 – 21.00  Produktion af musikvideo og aftenhygge med 

sociale aktiviteter   

Onsdag:  kl. 9.00 – 18.00 Undervisning 

kl. 19.00 – 21.00 Spillet SET og aftenhygge med sociale aktiviteter   

Torsdag:  kl. 9.00 opstart på ”projekt24” med faglig fordybelse i 24 timer med 

tilknyttet faglige konsulenter. Projektet kører fra torsdag kl. 9.00 til 

fredag kl. 9.00   

Fredag: kl. 9.00 Bedømmelse af projekterne og kåring af de bedste projekter 

på hver linje 

Kl. 12.00 frokost og afrejse  

 

 

Du kan vælge en af følgende tre linjer til TalentWeek: 

 Naturfag (fysik/kemi kombineret med matematik på højt niveau) 

 Engelsk (du får et ”sprogligt bad” i de mundtlige formuleringer) 

 Dansk (kreativ skrivning, forfatterskole) 

 

Underviserne til TalentWeek 

Underviserne til TalentWeek er lærere fra de tilknyttede privatskoler og 

universitetsstuderende fra Københavns Universitet. 

 
De sociale aftenaktiviteter er blandt andet: 

Spillet SET, Musikalsk indslag, hvor deltagerne arbejder i work-shop, Les 

Lanciers, DEL og STJÆL-spillet, minestryger-spillet og fysisk aktivitet i skolens 

idrætssale. 


