
Talenthandleplan for VidensBy på folkeskoleniveau 
 

Vision: 
• Alle elever skal kunne inkluderes i den almene undervisning. 
• Alle elever skal kunne være deltagende i den almene undervisning. 

 

Mission: 
• Alle elever skal blive så dygtige som muligt både fagligt, socialt og personligt 

 

Værdi: 
 Alle elever skal trives i klassens social og faglige liv 

 Alle elever skal kunne yde deres bedste fagligt, socialt og personligt. 
 
 
Grundlag: forskning, teori, lovgivning og værdier: 

 
 

Definition af talent: 
Talent er en særlig kompetence, særlige læringsforudsætning, som bygger på: 

• medfødte evner 
• erhvervede evner 
• lyst og vilje til at udvikle og udnytte ens potentiale. 

 

Formål med handleplanen: 
• At give viden om talent og denne gruppes særlige udfordringer. 
• At give konkrete redskaber til at understøtte denne gruppe. 
• At der skabes en kultur for at anerkende og understøtte alle elever, til at blive så dygtige som de 

kan. 
• At der skabes en kultur, hvor fokus er på lyst og motivation for at lære i fællesskaber. 

 

Målgruppe: 
Lærere og leder i folkeskolen 
 

Hvordan understøtter VidensBy:  
 



 
 

Hvem har viden om 
talent i VidensBy: 

Charlotte M. Duun er talentvejleder 
Elisabet Tang har viden om talent og matematik. 

Hvad kan vi give viden 
om: 

 Hvad er talent og høj begavelse? 

 Hvordan kan man spotte talent og høj begavelse? 

 Hvordan kan man arbejde med undervisningsdifferentiering, så 
talent og høj begavelse bliver inkluderet i den almen 
undervisning? 

Hvordan 
videreformilder vi den 

viden: 

1. Oplæg omkring hvad talent og høj begavelse er, og hvordan de 
kan spottes. 

2. Workshop omkring ABC-model, som er en metode til at 
differentierer forløb og konkrete opgaver. 

Hvordan tilbyder vi 
vejledning? 

 Samtale med team eller lærer. 

 Observation af elev eller klasse 

 Aktionslæringsforløb af kortere eller længere varighed med team 
eller lærer. 

 Udarbejdelse af talentindsats på skolen 

 

Hvad er succeskriterier for handleplanen: 
 

• At skolerne tager kontakt for at få viden om talent og spotning af denne elevgruppe. 
• At vi får etableret et samarbejde med lærere/ teams og skoler omkring talent.  
• At vi i samarbejde med lærere/ teams og skoler kan implantere forskellige didaktiske og 

pædagogiske tiltag, som kan understøtter talent.  
• At vi får samarbejde med inklusion og PPR omkring talent. 

 

Hvordan evalueres handleplanen: 
 
Opfølgning på succeskriterier i oktober og april. 



 

Hvilke samarbejdspartnere har VidensBy omkring talent: 
 

• De lokale folkeskoler 
• Kunstskolen 
• Musikskolen 
• Idrætsforeninger 
• Kirke og samfund 
• Museum Sønderborg Slot 
• SDU 
• Inklusions team 
• PPR 

 
 
 


