OPTAGELSE PÅ AKADEMIET STARTER MED DIG!
Synes  du  Akademiet  lyder  som  noget  for  dig,  så  tag  fat  i  din  
skoles  talentkoordinator  og  få  mere  informa on.  

Skal du med videre?

Er  du  allerede  blevet  kontaktet  af  en  lærer,  så  gælder  det  ba-‐
re  om  at  komme  i  gang  med  at  skrive  en  ansøgning.  
Men  husk:  man  kan  kun  komme  ind  på  Akademiet,  hvis  man  
har  opbakning  fra  sin  skole.  
For  at  blive  optaget  på  Akademiet  skal  du:  


Være  mo veret



Være  inds llet  på  at  gennemføre  programmet  ved  siden  
af  din  almindelige  skolegang



Have  fagligt  og  personligt  overskud



Være  inds llet  af  din  rektor



Skrive  en  personlig  mo veret  ansøgning

Det  har  været  interessant  at  møde  andre  med  samme  
ambi onsniveau  som  mig  og  interesse  for  at  lære.  Jeg  har  helt  
sikkert  fået  venskaber,  der  rækker  ud  over  gymnasiet.
Philip  Kofoed  (Årgang  ’08)
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Elsker  du  at  lære  nyt?
Har  du  lyst   l  at  møde  nye  mennesker?
Drømmer  du  om  at  kunne  ”nørde  igennem”  sammen  
med  andre,  der  har  det  ligesom  dig?
Er  du  dyg g  og  engageret  i  de  ﬂeste  fag?
Vil  du  have  noget  ”tungt”  på  dit  CV?
Vil  du  have  netværk,  der  kan  række  langt  ind  i  din  
frem d?
Hvad  er  Akademiet  for  Talen ulde  Unge?

Jeg  går  på  Akademiet  på  grund  af  de  enestående  faglige  udfordringer,  
men  dét  der  alligevel  har  gjort  størst  indtryk,  er  de  enestående  venskaber.  
-Hannah  Lang,  (årgang  ’11)

Akademiet  er  et  forum  for  læring.  Du  behøver  ikke  være  et  geni  for  at  følge  
med,  bare  du  har  lysten   l  at  blive  klogere  på  en  masse   ng.  
På  Akademiet  får  du  mulighed  for  at  deltage  i  forelæsninger  på  universite-‐
tet,  eksklusive  faglige  workshops,  seminarer  og  foredrag  med  nogle  af  Dan-‐
marks  klogeste  hoveder.
Vi  besøger  nogle  af  Danmarks  mest  spændende  virksomheder  og  får  mulig-‐
hed  for  at  deltage  i  na onale  og  interna onale  konkurrencer.  
Ak viteterne  ligger  så  vidt  muligt  udenfor  din  almindelige  undervisning,  
men  det  kan  også  være,  du  skal  have  fri  fra  skole  en  gang  imellem.

”

På  det  personlige  plan  har  jeg  udvilket  mig  sådan,  at  jeg  er  
mere  bevidst  om  min  læring,  min  personlighed  og  mine  grænser.  
Serge  Savin  (Årgang  ’10)

