
I dag er det i orden som ung at tro på 
sig selv, og der er en strøm af folk til 
auditions, når X Factor skal i luften, 
men derfor kan det stadig være 

svært at få sagt ordene: 
Jeg er hamrende dygtig i skolen.
- Som noget af det første bad vi gym-

nasieeleverne i Akademiet for Talenfulde 
Unge om at sætte ord på, hvad de er 
gode til, og det var faktisk ret grænse-
overskridende for dem, siger adjunkt Pia 
Halkjær Gommesen, der er projektleder 
for akademiet og lærer på Faaborg Gym-
nasium.

- Men skuldrene sank, da de hørte, 
at de andre i akademiet havde det på 
samme måde. Det hjælper at få sat ord 
på og være sammen med andre i samme 
situation, siger Pia Halkjær Gommesen.

Ikke for nørder
Idéen til akademiet kommer fra Køben-
havn, og på Fyn har det været i gang i et 
år nu. Samtlige 11 fynske gymnasier er 
med i akademiet, hvor der på første hold 
er 106 deltagere.

- De enkelte gymnasier vælger selv 
hvilke elever, der skal have tilbuddet om 
at deltage. Vi går efter de engagerede 
elever, der er fagligt dygtige over et bredt 
felt. Det er ikke nok at vide en masse om 
nanofysik for eksempel, siger Pia Halkjær 
Gommesen.

- De skal være fagligt nysgerrige, og 
de skal kunne give noget til de andre 
også.

- Når de efter et foredrag for eksem-
pel sidder og diskuterer de abstrakte tan-

kegange igennem, er det virkelig noget, 
der løfter, så derfor er det vigtigt, at de 
kan være faglige sammen med andre, 
siger Pia Halkjær Gommesen.

Det koster fritid
De unge deltagere i akademiet betaler 
med deres fritid, når de skal af sted til 
seminarer, foredrag, workshops, sommer-
universitet eller deltage i forskerspirepro-
jekter.

- Der er også enkelte, der takker nej 
til tilbuddet, fordi de har så mange andre 
jern i ilden, siger Pia Halkjær Gommesen.

Akademiet for Talentfulde Unge star-
ter fra midten af 1.g og slutter midt i 3.g, 
så det er altså to-årigt.

- Første hold skal i gang med andet 
år nu, og her vil vi blandt andet koble en 
mentor til den enkelte deltager. Det kan 
være en person fra erhvervslivet eller en 
specialstuderende fra Syddansk Universi-
tet, siger Pia Halkjær Gommesen.

- De mødes rent fysisk to eller tre 
gange i forløbet, og resten kan klares via 
e-mail.

Formålet er, at de unge får en fod 
indenfor i enten erhvervslivet eller uni-
versitetsverdenen, så de bedre kan vælge 
en retning, der passer dem.

Hele Syddanmark
Fyn er den første landsdel udenfor 
hovedstaden, der har oprettet et Akademi 
for Talentfulde Unge, men der er faktisk 
tilføjet Region Syddanmark.

- Vi startede på Fyn, fordi det er geo-
grafisk lettere at mødes, men nu skal vi i 
gang i resten af regionen også, siger Pia 
Halkjær Gommesen.

- Det er også meningen, at de 
erhvervsgymnasiale uddannelser skal til-
kobles på et tidspunkt.

Akademiet skal blandt andet give 
regionens virksomheder mulighed for at 
få kontakt til de mest talentfulde unge, 
så virksomhederne bliver synlige for de 
unge, og de får mulighed for at rekrut-
tere fremtidens arbejdskraft.
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