Talenttilbud i gymnasiet

Har du lyst til at blive ekstra udfordret? Har du spørgsmål om talenttilbud? Er
du i tvivl om, hvorvidt et talenttilbud er noget for dig? Eller har du brug for
hjælp med en ansøgning? Så kontakt BK’s talentvejledere Mårten og Julie
Skriv til MF eller JU på lectio, eller på mail mf@bagkost.dk / ju@bagkost.dk

Er du nysgerrig på verden, har du en bred interesse for sprog, naturvidenskab og
samfundsvidenskab, og er du vild med at være sammen med andre dygtige og motiverede
unge, så kan det være at Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er noget for dig. Her får
du mulighed for at komme ud og blive udfordret med spændende foredrag, workshops,
møde topforskere og besøge innovative virksomheder. Udvid din horisont og lær en
masse nyt om dig selv - samtidig med at du får øjnene op for hvor mange spændende
muligheder, der findes efter gymnasiet.
Hvis du vil vide mere, så gå ind og læs på ATU’s hjemmeside: www.talenfuldeunge.dk
hvor der står meget mere om de forskellige aktiviteter samt den sommercamp som også er
en del af forløbet.
Hvem kan ansøge: Elever i 1.g.
Varighed: Forløbet varer fra midt i 1.g til midt i 3.g.
Ansøgningstidspunkt. Ansøgningsfrist ca. 1. februar. Nærmere oplysninger følger over
lectio.
Hvordan kommer du med? Du skal skrive en motiveret ansøgning, hvor du fortæller om
dig selv, og hvorfor du gerne vil deltage i ATU. Se krav her:
https://talentfuldeunge.dk/soeg_optagelse
Ansøgningen skal sendes til JU over lectio
Antal pladser per årgang: 4-6 elever
Egenbetaling: Ingen, men der opkræves et depositum, der tilbagebetales, når man har
afsluttet forløbet. Springer man fra midt i forløbet, mister man sit depositum.
Point til 130 timers puljen: 10 point per år.

Brænder du for biologi eller bioteknologi, og synes du, det er sjovt at deltage i
konkurrencer og se, hvordan du klarer dig mod andre elever på skolen, i Danmark ja evt. i
hele verden, så er Biologiolympiaden lige noget for dig. Biologiolympiaden er en national
konkurrence, hvor man i løbet af halvanden time skal svare på en række multiple choice
spørgsmål om biologi. Klarer man sig godt, kan man gå videre til både den nationale finale
samt den internationale Biologiolympiade, der bliver afholdt forskellige steder i Europa.
Læs mere her: http://www.biologiolympiade.dk
Hvem kan deltage: 1.g, 2.g og 3.g elever med Biologi på B/A niveau og Biotek A elever.
Hvordan deltager jeg: Snak med din biologi- eller bioteklærer, eller giv direkte besked til
MF
Datoer for den indledende runde, som afholdes på skolen, meldes ud via lectio
Point til 130 timers puljen: 3 point for deltagelse, yderligere 7 point, hvis man går i
semifinale/finale.

BK tilbyder hvert år mulighed for at deltage i konferencer på forskellige skoler i EU
gennem vores store netværk af venskabsskoler rundt omkring i Europa.
På en konference, der typisk varer 4-5 dage, bor du enten privat indkvarteret eller på et
hotel.
På konferencen får du mulighed for at udveksle praksiserfaringer med unge fra andre
lande i Europa, og du lærer en masse om kulturen i værtslandet.
Hver konference har typisk et tema, som du skal have interesse i
18/19: Belgien
19/20: Luxembourg City
20/21: Finland
21/22: Belgien
22/23: Luxembourg Esch

Tema: VIP
Tema: Klimakrisen
Tema: Velvære
Tema: C-side
Tema: Europa

Efter konferencen forventes du at skrive en artikel til skolens hjemmeside om dine
oplevelser
Hvem kan deltage: typisk to elever med forskellige faglige profiler – det varierer år for år
Hvornår: Tilmelding i begyndelsen af september
Hvordan kommer jeg med: kontakt CM – og hold øje med lectio. Typisk vil du skulle
skrive en ansøgning for at deltage samt forpligte dig til at bruge din ny viden aktivt på
skolen.
Egenbetaling: Flybillet og deltagelse i konferencen koster max 2000 kr.
Point til 130 timers puljen: 5 point for artikelskrivning

Hvis du interesserer dig for matematik og programmering og kan lide udfordrende og
lærerige opgaver, så er Dansk Datalogi-Dyst noget for dig. Du behøver ikke være en haj
til at programmere, da mange opgaver bygger på din evne til at tænke logisk, men i de
senere runder er en vis erfaring en fordel.
Læs mere på https://danskdatalogidyst.dk

Hvem kan deltage: Alle fra 1.-3.g.
Hvornår: Typisk oktober-december, se hjemmeside.
Hvordan: Henvendelse til HG på Lectio

Point til 130 timers puljen: 3 point, ved videre deltagelse i senere runder 10 p.

Bliver du høj af kvantefysik og Maxwells ligninger, og synes du, det kunne være sjovt at
konkurrere mod andre både på skolen, i Danmark og evt. i verden, ja så er
fysikolympiaden lige noget for dig. Indledende runde er en 3 timers opgave, hvor du løser
en række fysikopgaver, og hvis det går godt, er der både mulighed for at komme med til
den danske finale - og hvis du er rigtig god den internationale fysikolympiade i Tel Aviv,
Israel.
Læs mere her: http://www.fysikolympiade.dk
Hvem kan deltage: 1.g, 2.g og 3.g elever, der brænder for fysik
Hvordan deltager jeg: Skriv til MF over lectio
Ansøgningsfrist: meldes ud via lectio ligesom datoer for den indledende runde, som
afholdes på skolen
Point til 130 timers puljen: 3 point for deltagelse, 7 point, hvis man går i semifinale/finale.

Elsker du eksplosioner og farverige reaktioner, og bruger du databogen som hovedpude,
så er kemiolympiaden lige noget for dig. Her får du mulighed for at konkurrere med elever
fra skolen, fra hele landet og hvis du er rigtig god får du mulighed for at deltage i den
nordiske kemiolympiade, der afholdes i et af de nordiske lande eller den Internationale
kemiolympiade, der foregår et sted i Europa
Læs mere på: http://www.kemiolympiade.dk
Hvem kan deltage: Alle elever, der brænder for kemi
Hvordan deltager jeg: Send besked til MF på lectio, så er den klaret.
Hvornår: Efterår (to timer, præcist tidspunkt fastlægges senere). Hold øje med lectio, hvor
det nøjagtige tidspunkt meldes ud
Point til 130 timers puljen: 3 point for deltagelse, 7 point hvis man går i semifinale/finale

Kan du lide at skrive? Eller elsker du ord, der forandrer?
Så er Creative Poets Society (CPS) måske noget for dig?
CPS er et tilbud til de elever på BK, der har en forfatter eller journalist gemt i maven og
gerne vil have et rum at udfolde sig i. I CPS får du muligheden for at skrive, som du vil.
CPS er nemlig ikke ekstra dansktimer! Men en mulighed for dig til at udvikle og udforske
dit eget skrivetalent, arbejde med dine egne ord, og se hvor langt du kan drive det…
Hvem kan deltage: 8.kl. – 3.g
Hvordan deltager man: Skriv en lectiobesked til JU
Hvornår: Vi mødes ca. 1 gang om måneden og skriver – lidt afhængigt af hvor meget
skribenterne på holdet har tid og lyst til
Egenbetaling: ingen udover dit hjerteblod
Point til 130 timers puljen: 10 point per år

BK tilbyder hvert år mulighed for at deltage i udvekslinger med forskellige skoler i EU
gennem vores store netværk af venskabsskoler rundt omkring i Europa.
Udvekslingen varer typisk mellem 5 og 7 dage i hvert land.

18/19: Finland

Tema: Nordisk kultur

19/20: Slovakiet

Tema: Biologi

20/21: Spanien

Tema: Sprog og kultur

Frankrig

Tema: National kultur

Udvekslingens emne veksler fra år til år, men du skal forvente at lære noget om kultur og
skolegang i et andet land.
Det forventes, at du tilbyder godt værtsskab, at du er interesseret i at udveksle tanker og
oplevelser om kulturen i de to udvekslingslande, og at du er klar på at gå i skole på en
anden måde i de uger, udvekslingen drejer sig om.
Hvem kan deltage: 15 elever med interesse for andre landes kulturer
Hvornår: Tilmelding i begyndelsen af oktober
Hvordan kommer jeg med: kontakt JU – og hold øje med lectio
Egenbetaling: Flybilletten koster max 2000 kr.

Model United Nations is a simulation of the real United Nations. Students represent
various member states and try to solve world problems by writing resolutions in specified
committees. MUN projects help future politicians and activists to learn debating skills,
strategies and procedures, but also raises young people’s awareness of pressing global
issues, as well as it improves written and spoken English of MUN participants. Despite all
the formal requirements, rules and procedures, MUNs are youth projects, and therefore
also include the fun factor.
Hvert år deltager vi i MUN i Polen med 4 elever.
Hvem kan deltage: Fortrinsvis elever fra globallinjen, men andre elever med
samfundsfaglig interesse kan også komme i betragtning
Hvornår: I uge 40
Hvordan kommer jeg med: Kontakt AV over lectio for nærmere info.
Egebetaling: Flybilletten koster max 2000 kr.

Er du vild med naturvidenskab og eksperimenter, er du glad for at arbejde i teams og
holder du af en god konkurrence, så er DM i Science lige noget for dig. Her konkurrerer 3personers grupper fra forskellige gymnasier i hele landet mod hinanden i både biologi-,
kemi- og fysikviden og eksperimentelle færdigheder. Og hvis i er rigtig gode, så er der
mulighed for at komme med til den internationale science olympiade, der afholdes
forskellige steder i Europa.
Læs mere: http://www.emu.dk/modul/science-ol-euso
Hvem kan deltage: Typisk 1.g elever – du må ikke være fyldt 17 år året før den aktuelle
konkurrence, skæringsdatoen er den 31/12.
Hvordan deltager du: Find to andre af dine klassekammerater eller venner på BK, og
skriv på lectio til MF, at I gerne vil deltage i DM i Science.
Hvornår: Indledende runde på BK afholdes i slutningen af november.
Point til 130 timers puljen: 5 point for deltagelse i indledende runde, 5 point for videre
deltagelse

Synes du, det kunne være spændende at arbejde med et projekt, som du selv brænder for
med hjælp fra universitetsforskere fra Københavns Universitet, så skal du overveje at
deltage i forskerspirer. Forskerspirer er en unik mulighed for at lære om, hvordan man
arbejder på et universitet samt få skabt et personligt netværk. Forløbet strækker sig over
et halvt år, hvor du arbejder med dit projekt samtidig med din almindelige undervisning.
Læs mere: http://forskerspirer.ku.dk
Hvem kan deltage: 2.g elever.
Hvornår: I løbet af foråret. Hold øje med lectio.
Hvordan kan jeg deltage: Skriv til MF på lectio, så bliver du hjulpet igennem processen
ved et møde.
Point til 130 timers puljen: 10 point tildelt i 3.g ved gennemførelse af forløbet.

Georg Mohr matematikkonkurrencen er for dig, der elsker matematiske udfordringer og at
udfordre dig selv. I den indledende runde regner man 20 opgaver på 90 min, og er man
dygtig nok, kan man komme videre til 2. runde og evt. finalerunden med de 20 dygtigste
elever fra Danmark. Her har man muligheden for at komme til den internationale
matematikolympiade.
Læs mere: http://www.georgmohr.dk
Hvem kan deltage: Alle elever, der går i gymnasiet.
Hvornår: 1. runde afholdes på skolen
Hvordan kan jeg deltage: Skriv til DR på lectio, at du gerne vil deltage. Tid og sted bliver
oplyst på lectio.
Point til 130 timers puljen: 5 point for deltagelse, 5 point for semifinale/finaledeltagelse

Habla deutsch perfeito, n’est pas? Hvis du elsker sprog og bare styrer for vildt, når det
kommer til at oversætte fra et sprog til et andet, og har du lyst til at måle dig mod andre
unge i Europa, ja så er Juvenes Translatores lige noget for dig. I denne konkurrence
gælder det om at være bedst til at oversætte, så meningen med det man oversætter, står
så klart som muligt.
Læs mere: https://ec.europa.eu/info/education/juvenes-translatores_da
Hvem kan deltage: Udvalgte elever, der er dygtige til sprog og er født i et bestemt år
Hvornår: Tilmelding i begyndelsen af oktober, præcis dato kommer på lectio.
Hvordan kommer jeg med: – spørg din sproglærer i 2.fremmedsprog, om hun/han
mener, det er noget for dig. Hvis ja, så skriv til JU på lectio
Egenbetaling: ingen
Point til 130 timers puljen: 5 point for deltagelse, 5 point for videre deltagelse

Er du fyldt med gode idéer, og har du lyst til at fordybe dig i spændende emner samt
komme med kreative løsningsforslag til aktuelle problemer, så er Unge Forskere lige noget
for dig. Unge Forskere er Danmarks største talentkonkurrence inden for naturvidenskab,
og der konkurreres i 3 kategorier: Technology, Life Science og Physical Science. Du
indsender dit projekt – der f.eks. kan være baseret på din SRO eller SRP – til
bedømmelse, og er det godt nok, kan du både komme med til den store nationale finale i
Forum, vinde flotte præmier og evt. komme afsted til store internationale konkurrencer i
udlandet.
Læs mere: http://ungeforskere.dk/ungdomsuddannelser/senior
Hvem kan deltage: Alle 1.g, 2.g og 3.g elever, der brænder for naturvidenskab. Man kan
deltage alene eller i grupper op til 3 elever.
Hvornår: Deadline for indsendelse af projekter meldes ud af MF
Hvordan: Skriv til MF på lectio, helst så tidligt på året som muligt, så bliver du hjulpet til
idégenerering og får hjælp med evt. forsøg.
Point til 130 timers puljen: 10 point for deltagelse

Brainport Summerschool

Brænder du for at lære om den nyeste science og teknologi, se hvilke muligheder der
er for at arbejde i multinationale firmaer med udviklingen af morgendagens
opfindelser, samt møde en masse unge spændende mennesker fra hele verden, så er
Brainport Eindhoven lige noget for dig.
The Young Brainport Summer School (YBSS) offers room to 40 top talents in the age
of 15 to 18 years from all around the world. The participants will get acquainted with
the Brainport Eindhoven region in a unique and unforgettable way. Their great
interest and passion for science and technology will be encouraged by demonstrating
the most advanced technological research and world class applications of our region.
Combined with a good mixture of social activities with talented peers, YBSS is “a lifechanging experience”.

Læs mere: https://www.brainport.nl/leren/young-brainport-summer-school
Hvem kan deltage: Alle mellem 15-18 år, dog ikke 3g’ere.
Hvornår: August. Ansøgning sendes til Brainport i april
Hvordan: Kontakt MF på lectio
Egenbetaling: Du skal selv betale for rejsen derned. Der er desuden et deltagergebyr på
2000 kr., hvor skolen betaler halvdelen.
Point til 130 timers puljen: 10 point

Science Talent Bootcamp

Går du i 1 g, og overvejer du om Science Talenter er noget for dig, så kom på
bootcamp i marts måned. Her vil du sammen med en masse andre 1.g'er fra hele
landet opleve Science Talenters camp-koncept for fuld udblæsning.
I løbet af de tre dage bliver du udfordret inden for forskellige faglige science-emner. Du
kommer til at arbejde i laboratorie, nørde med teknologi og bruge både dine matematiske
og kreative evner. Og måske vil du også føle dig udfordret, når vi beder dig præsentere,
hvad I har arbejdet med i din gruppe.
Bootcampen er samtidig en introduktion til alle andre talent tilbud hos Science talenter.
Der er derfor mulighed for at høre mere om følgende tilbud på bootcampen:

Læs mere: https://sciencetalenter.dk/projektboersen/projekter/science-talent-bootcamp

Hvem kan deltage: 1. g’ere med interesse for naturvidenskab.
Hvornår: Deadline for ansøgning er omkring ultimo januar 2020
Hvordan. Kontakt MF på lectio
Egenbetaling: Der er en egenbetaling på 500 kr. for at deltage i bootcampen.
Point til 130 timers puljen: 10p for deltagelse

Synes du, at bioteknologi er det mest spændende i verden, har du lyst til at lære en masse
om cutting edge biotek, og har du lyst til at opbygge et socialt netværk med andre
supermotiverede elever fra hele landet, så er Science Talent Biotek lige noget for dig.
Forløbet består af 3 camps af 3 dages varighed i løbet af 2g.
Læs mere: http://sciencetalenter.dk/projektboersen/projekter/sciencetalent-academy
Hvem kan deltage: 1.g Biotek A elever.
Hvornår: Tilmelding ultimo april 2020.
Hvordan kommer jeg med: BK har to pladser på forløbet, så hvis du er interesseret så
skriv til MF på lectio. Ved flere ansøgere end vi har pladser til, vil der ske en udvælgelse
baseret på input fra dine lærere.
Egenbetaling: 1000 kr.
Point til 130 timers puljen: 10 p per år

Er du optaget af, hvordan verden omkring os fungerer? Hvilke spændende teknologier, der
findes i dag? Hvordan man bygger en robot? Hvordan man laver teknologier, som kan
anvendes i hverdagen og måske endda integreres i tøj eller tasker? Hvad status er på
Virtual Reality, og hvordan du kan lave dit eget VR-program/spil, som du kan bruge på din
egen mobil? Så er camp-forløbet hos Science Talenter om fremtidens teknologi lige noget
for dig.
Læs mere: http://sciencetalenter.dk/projektboersen/projekter/fremtidens-teknologi
Hvem: 2.g’ere med interesse for teknologi, dvs du skal være 1g’er for at kunne ansøge.
Hvornår: Deadline for ansøgning er ultimo april 2020.
Hvordan: Kontakt MF på lectio, så får du hjælp til ansøgningen.
Egenbetaling: Der er en egenbetaling på 1000 kr. for at deltage i de tre camps.
Point til 130 timers puljen: 10 p tildelt i 2g

Science Talent Fysik-Matematik

Er du optaget af verden omkring dig? Vil du møde forskere der arbejder med
uløste naturvidenskabelig problemer? Kan du lide at regne på komplicerede
problemstillinger? Synes du at fælles oplevelser sammen med andre unge der brænder for
matematik og fysik lyder godt? Så er Science Talent Fysik-Matematik noget for dig.
Forløbet består af tre camps af hver 3 dages varighed. Det faglige indhold består
udfordrende og engagerende naturvidenskab med fokus på matematik og fysik.

Læs mere: https://sciencetalenter.dk/projektboersen/projekter/masterclass-fysik-matematik
Hvem kan deltage: 2. g’ere med interesse for fysik, matematik og rummet, dvs du skal
være 1 g’er for at kunne ansøge.
Hvornår: Deadline for ansøgning er ultimo april 2020
Hvordan. Kontakt MF på lectio
Egenbetaling: Der er en egenbetaling på 1000 kr. for at deltage i de tre camps.
Point til 130 timers puljen: 10 p tildelt i 2g

Synes du at kemi er fascinerende og er du vild med at eksperimentere i laboratoriet? Så er
Science Talent Kemi noget for dig!
Science Talent Kemi er et forløb hos Science Talenter med fokus på kemi og kemiske
metoder. Forløbet indeholder tre camps, af hver 3 dage, hen over 2. g.
I løbet af de tre camps vil du blive præsenteret for både spændende teori, masser af
eksperimentelle øvelser i laboratoriet, sjove formidlingsopgaver og
virksomheds/universitetsbesøg.
Når du er på camp hos Science Talenter, får du styrket både dine faglige og
studiemæssige kompetencer. Men du får med garanti også mulighed for at opdyrke et fedt
netværk med andre unge, som synes science er sjovt!
Hvem kan deltage: Elever i 2g som har kemi på mindst B-niveau (tilmelding som 1. g’er)
Hvornår: Deadline for ansøgning er ultimo april 2020.
Hvordan: Kontakt MF på lectio.
Egenbetaling: Der er en egenbetaling på 1000 kr for forløbet.
Point til 130 timers puljen: 10 p tildelt i 2g.

1,5-årigt forløb til gymnasieelever med interesse for klima, science og modellering, debat
og formidling med opstart i 2. STX/HTX
Er du optaget af, hvordan Jordens klima ændrer sig? Interesserer du dig for
klimadebatten, og undrer du dig nogle gange over formidlingen af klimaforandringerne,
eksperternes holdninger og politikernes tiltag? I dette forløb vil du have mulighed for at gå
i dybden med klimaforandringerne - primært de naturvidenskabelige, men også de
samfundsrelaterede elementer af klimaforandringerne.
Hvem kan deltage: Elever i 2g som har science fag og lyst til at debattere (tilmelding som
1. g’er)
Hvornår: Deadline for ansøgning er ultimo april 2020.
Hvordan: Kontakt MF på lectio.
Egenbetaling: Der er en egenbetaling på 1000 kr for forløbet.
Point til 130 timers puljen: 10 p tildelt i 2g.

Science Talent Rumteknologi

Drømmer du om at bygge rumsonder, der skal udforske vores solsystem eller måske dybhavet – eller bruge rumteknologi til at udforske og overvåge vores egen klode? Vil du
møde forskere og ingeniører, der arbejder med teknologi, der autonomt kan udforske
fjerne kloder og egne under barske betingelser? Synes du det kunne være spændende at
arbejde sammen med andre unge i et samlet forløb, hvor I selv beslutter, hvad I vil måle
og hvordan, bygger en sonde, der kan fortage målingerne, sender sonden derhen, hvor
den skal måle og efterfølgende analyserer de data, I har indsamlet? Så er det her du skal
kigge hen.
Læs mere: https://sciencetalenter.dk/projektboersen/projekter/science-talent-rumteknologi
Hvem kan deltage: 2. g’ere med interesse for fysik, matematik og rummet, dvs du skal
være 1g’er for at kunne ansøge.
Hvornår: Deadline er ultimo april 2020
Hvordan. Kontakt MF på lectio
Egenbetaling: Der er en egenbetaling på 1000 kr. for at deltage i de tre camps.
Point til 130 timers puljen: 10 p tildelt i 2g

Science Talent Forsker er et camp-forløb for 3.g elever (STX/HTX) som ønsker at udvikle
et godt grundlag for deres SRP/SOP gennem et Unge Forsker projekt
På dette campforløb lærer du at arbejde innovativt og projektbaseret med naturvidenskab
og teknologi. I løbet af de tre camps skal vi bl.a. arbejde med ideudvikling
og problemafgrænsning og -formulering. Du får gode råd om etablering af kontakter til
virksomheder og/eller forskere, inspiration fra tidligere deltagere i konkurrencen Unge
Forskere, gode råd om formidling, træning i præsentation og meget mere.
Så har du en fed idé til et science-projekt og har du tanker om at deltage i
konkurrencen Unge Forskere - eller ønsker du blot at skærpe dine projektfaglige
kompetencer frem mod din SRP/SOP - så er Science Talent Forsker noget for dig.
Læs mere: http://sciencetalenter.dk/projektboersen/projekter/sciencetalent-forsker
Hvem: Science elever i 3.g, dvs du skal gå i 2g for at kunne ansøge.
Hvornår: Tilmeldingen sker ultimo april 2020. Endelig dato meldes ud på lectio.
Hvordan: Skriv til MF på lectio.
Egenbetaling: Der er en egenbetaling på 1000 kr for forløbet.
Point til 130 timers puljen: 10 p

