
TALENTUDVIKLING I 
PRAKSIS
HVAD GØR VI PÅ TRØRØDSKOLEN OG I RUDERSDAL KOMMUNE?



HVEM ER JEG?

• Kristoffer Brinch Ladefoged

• Uddannet ASTE-lærer fra Zahle/KP (Københavns 
Professionshøjskole)

• Uddannet Talentvejleder fra KP/ASTRA

• Naturfags- og matematiklærer på Trødskolen

• Naturfagskoordinator i Rudersdal Kommune

• I gang med en uddannelse om 
forandringsledelse og implementering af 
didaktisk udvikling.



HVAD ER 
TALENT?
BRUG 2 MIN. PÅ AT HILSE 
PÅ JERES SIDEMAND OG 
FORTÆL HVAD I MENER 
TALENT ER.



BUD PÅ ET SVAR:

Wikipedia:  ”At have et talent er det udtryk for at have medfødt / delvist tillært sig, en 
evne på et bestemt område. Et trænet talent, vil blive til en styrke. Et talent betyder at 
man har evnen til at blive ekstraordinært god til et givent område, men man kan godt 
have et talent og ikke træne det, så det aldrig bliver en styrke”.
Astra:  ” Talent er en særlig kompetence, der bygger på både medfødte og erhvervede 
evner og på lyst og vilje til at udvikle og udnytte sit potentiale. Inden for talentudvikling i 
undervisningssammenhænge arbejder man med to grupper af børn og unge. De 
talentfulde (ca. 10 - 15 % af en årgang) og de højtbegavede (ca. 1 - 2 % af en 
årgang)”.

Ordnet: ”Vægt- og møntenhed der bl.a. blev brugt i oldtidens Babylon, Grækenland og 
Rom”. 



HVORDAN ARBEJDER MAN IKKE MED 
TALENTERNE?



HVAD ØNSKER VI AT GØRE PÅ 
TRØRØDSKOLEN?
Forløb hos eksterne samarbejdspartnere. F.eks. ASTRA - 
Sciencetalenter, Naturskolerne.dk, LIFE og gymnasierne i vores 
lokalområde.
Tage eleverne ud af den ”normale” undervisning for at deltage i 
projekter på skolen.
Deltage i konkurrencer og event som kan være med til at udfordre 
eleverne på tværs af skoler. F.eks. CRAFT, Ungeforskere og Girl’s Day 
in Sceince.

TILGODESE ELEVERNE I DERES DAGLIGE UNDERVISNING!



HVORDAN BREDER MAN DET UD TIL MERE END 
EN SKOLE?

• Netværk er VIGTIGT! Både internt på skolen, i kommunen og til eksterne partnere. 
Kommunalt talentnetværk hos ASTRA.

• Accept af at det ikke er alle der vil lege med, til at starte med.

• Man må ikke stjæle. Men man må gerne lade sig KRAFTIGT inspirerer af dygtige 
folk!



MORDGÅDE FOR 6. KLASSER PÅ TVÆRS AF 
KOMMUNEN I SAMARBEJDE MED SCIENCE TALENT



SPØRGSMÅL ELLER GODE 
IDEER?

• Mail: KLAD@Rudersdal.dk 

• Linkedin: Kristoffer Brinch Ladefoged

mailto:KLAD@Rudersdal.dk

