
 

 

 

Talentprogrammer og ”ekstracurriculære” aktiviteter 
 
Vil du udfordres, har vi på Gefion en stærk tradition for talentarbejde. Vi udbyder fx Masterclassprogrammet, 
som i år har indbefattet de ti nærmeste folkeskoler (otte undervisningsgange med dygtige folkeskoleelever, der 
følger enten en kunstnerisk linje, en naturvidenskabelig linje eller en humanistisk linje). Vi udbyder 
talentprogrammer for alle og talentprogrammer specielt for de forskellige fakulteter. Yderligere har vi vores 
Frokostuniversitet, hvor elever og lærere samt oplægsholdere udefra kommer og holder en mindre forelæsning 
eller videregiver erfaringer, fx fortæller alumner om deres studie eller SRP- processens do’s and dont’s.  
 
Nedenfor finder du en oversigt over vores talentprogrammer:  

 
Talentprogrammer for alle 

 Akademiet for talentfulde unge (ATU). Akademiet er et to-årigt forløb med optag af elever fra både 1g, 2g og 

3g.    

 TURBO – Innovation og entreprenørskab. TURBO er et 1-årigt iværksættertalentforløb med plads til 5 elever 

fra 2g.  

 Forskerspirer. Forskerspirer er et 1- årigt forløb med 5 elever fra 3g hvert skoleår 

 
Science- talentprogrammer  

 Science Talent Academy. Science Talent Academy er et to-årigt forløb med elever fra 2g. og 3g.  

 Science Talent Master Class, Science Talent Fremtidsforskning, Science Talent Rumforskning. Under Science Talent 

MasterClasses har elever fra 2g mulighed for at tilmelde sig et 1-årigt forløb i tre forskellige udbudte 

forløb efter interesse.  

 Unge Forskere. I projektet Unge Forskere deltager ca. 5 elever hvert år fra Gefion Gymnasium. 

 UNF – Ungdommens Naturvidenskabelige Forening. Tre elever fra 2g deltager i Science Camps i UNF-regi. 

 Enkelstående Science Camps. Ud over ovenstående deltager Gefion i enkeltstående Science Camps – fx 

geofysikcamps og spacecamps. 

 
Sprog 

 National Sprogcamp. Vi sender hvert år 5-10 elever fra Gefion med til sprogcamp i Hjørring (se fx her 

hvad Albert fra Gefion synes om sprogcamp’en i år: https://www.tv2nord.dk/artikel/albert-er-vild-

med-sprog). 



Samfundsfag 

 MEP (Model European Parliament). MEP er en simulering af Europaparlamentet, hvor talentfulde unge fra 

alle EU-lande og EU-ansøgerlande mødes for at debattere aktuelle politiske problemstillinger.  

 Gefions Debathold. Kan du lide at debattere, er Gefions Debathold stedet for dig. Debatholdet deltager i 

både nationale og internationale debatturneringer. I 2018 var Gefion vært for den internationale 

turnering.   


