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Planlægning af talentcamps i skoleåret 2012/13 
 
Vi er i fuld gang med planlægningen af næste års talentcamps og følgende er på plads: 
 
Mette Faurholm og Bo Fredsø, skoleledelsen på Greve Privatskole, besøgte talentcamp-
en på Bornholm, og har tilbudt, at Greve Privatskole kan påtage sig værtskabet af næste 
talentcamp til oktober. 
 
Lotte Wistisen, Rønne Privatskole, tilbyder talentcamp på Bornholm i marts 2013. 
Marianne Hejlesen, Tolstrup-Stenum Friskole tilbyder at afvikle en talentcamp på TSF i 
januar 2013. 
 
Sidst skud på stammen er HPRs Sommercamp 2012, hvor vi opretter et hold med 
matematik/fysik på højt niveau. Her kræves det, at HPR-eleverne i denne uge kan 
indkvartere de udenbys talentelever. Aalborg-eleverne og TSF-eleverne bliver nok 
anmodet om at køre tur/retur de pågældende dage. Når vi har de lokale tilmeldinger på 
plads fordeles pladserne til de tilrejsende elever. Invitationen til talentcampen i august er 
udsendt til DP-skolerne. 
 

Konceptet for næste års talentcamps 
Vi planlægger udrejse torsdag eftermiddag og ankomst sent på aftenen, og hjemrejse 
tidlig mandag morgen. På den måde kan vi opnå DSB-frirejser og dermed gratis transport 
mellem Bornholm/København og Nordjylland og den modsatte vej.  (DBS kræver tre 
skoledage for at bevilge frirejse). HPR søger frirejser til talentcamps på Greve og Rønne 
Privatskole.  Rønne Privatskole og Greve Privatskole søger frirejse til talentcamp i 
Nordjylland. 
 
 

Vi planlægger talentcamps med følgende linjer i næste skoleår: 
 

2012 
 
07. - 10. august på Hjørring Private Realskole i forbindelse med Sommercamp 2012 
for årgang 1997-99: 

 matematik på højt niveau og fysik 
 
04 .- 08. oktober på Greve Privatskole med følgende linjer:  (for årgang 1997-99) 

 science  (fysik og matematik evt, i samarbejde Planetariet eller Tivoli) 

 engelsk 

 tysk 
 
 

2013 
 
24. - 28. januar på Tolstrup/Stenum Friskole, Brønderslev for årgang 1998/99 
med følgende linjer: 

 science matematik, naturgeografi og fysik  

 engelsk 

 dansk - forfatterskole 
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15. - 19. marts på Rønne Privatskole med følgende linjer for årgang 1998/99: 

 science (matematik, biologi, kemi og fysik) gerne i samarbejde med Campus Bornholm 

 engelsk 

 dansk - forfatterskole 
 
 

Aftaler: 
 
Prisen bliver 1300,- kr. pr. elevplads for tre camps i henholdsvis Greve, Tolstrup/Stenum 
og Rønne til aflønning af lærere og materialer. 
Eleverne betaler selv for kost og logi - 550,- kr. for de 4 dage. (torsdag - mandag). 
Fredag bruges til institutionsbesøg/virksomhedsbesøg 
Lørdag og søndag bruges til undervisning på de enkelte camplinjer. 
Torsdag og mandag bruges som rejsedage. 
 
Der udsendes snarest et regnskab for indeværende skoleårets talentcamps. 
 
Vi ser frem til at et fortsat godt samarbejde med jer omkring talentcamps, som efter-
hånden har opnået et niveau, hvor vi kan tale om et etableret samarbejde. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Henrik Frand-Madsen 
Hjørring Private Realskole 


