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HTX Roskilde støtter op om elever med 
særlige talenter ved at tilbyde støtte og 
deltagelse i konkurrencer og arrange-
menter, som fx Georg Mohr, Forsker-
spirer, Akademiet for Talentfulde Unge, 
Maersk Tech Game og DM i Teknologi 
og Erhvervscase.

Akademiet for Talentfulde 
Unge 

Akademiet for Talentfulde Unge er et 
særligt program, som HTX Roskilde til-
byder talentfulde elever at deltage i. Det 
er et unikt tilbud til de elever, der søger 
faglige udfordringer, nye kompetencer 
og et socialt fællesskab med andre 
talentfulde unge. Talentprogrammet 
foregår uden for undervisningen.

De elever, som kvalificerer sig til Aka-
demiet, får muligheden for at komme til 
forelæsninger, deltage i workshops og 
møde nogle af landets fremmeste for-
skere og innovative virksomheder.

Læs mere → www.ungetalenter.dk

Forskerspirer

Projekt Forskerspirer er et landsdæk-
kende tilbud til elever på de fire gymna-
siale ungdomsuddannelser. Projektet er 
for elever i 2.g., der har et stort fagligt 
overskud.

Forskerspirer lader talentfulde og nys-
gerrige gymnasielever prøve kræfter 
med, hvad det vil sige at arbejde som 
forsker. Du kan fordybe dig i alle områ-
der inden for hovedkategorierne sam-
fundsvidenskab, naturvidenskab, sund-
hedsvidenskab og humaniora.

Forskerspirerforløbet løber over næsten 
et år: fra opstart i februar på HTX Ros-
kilde til indsendelse af en synopsis i 
oktober. Sidst på året afholdes prisover-
rækkelsen i festsalen på Københavns 
Universitet.

Læs mere → www.forskerspirer.ku.dk/om

Science Talenter Sorø 

Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i 
Sorø danner ramme om et inspirations-, 
lærings- og videnscenter for det natur-
faglige fagområde og er en del af Astras 
tilbud til styrkelse af scienceundervis-
ningen i Danmark.
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Igennem gymnasiet kan du blive tilmeldt 
forløb på Science Talenter inden for 
bioteknologi, fysik, kemi, rumteknologi, 
klima, matematik, robotteknologi og for-
sker.

Konkurrencer

I løbet af et skoleår deltager HTX Ros-
kilde i forskellige konkurrencer, hvor 
eleverne får mulighed for at afprøve 
deres faglighed og viden i forhold til ele-
ver fra andre skoler.

Konkurrencerne spænder vidt lige fra 
Georg Mohr (matematik), DM i Tek-
nologi og Erhvervscase til de danske 
Cybermesterskaber, Unge Forskere og 
Forskerspirer.

Landshold

På HTX Roskilde støtter vi vores elever, 
hvilket betyder, at vi har elever som del-
tager på forskellige landshold, mens de 
går på skolen.

Vi har været repræsenteret på det 
danske robotlandshold og det danske 
cyberlandshold. Vores elever har kvalifi-
ceret sig til landsholdene ved at deltage 
i forskellige udtagelseskonkurrencer i 
skarp konkurrence med andre talenter 
fra hele landet.

Vi sikrer os, at udvalgte elever både får 
tid til at deltage på landsholdet og følge 
den almindelige undervisning, selvom 
de repræsenterer landet og skolen rundt 
om i verden. 

Hvis du er Team Danmark -elev, er der 
også plads til det.

Talent koordinator
Få mere information om dine mulig-
heder og få svar på dine spørgsmål:
Kontakt HTX Roskildes talent-
koordinator Kristian Gotthardt Olsen 
på kgo@rts.dk

Hvorfor fokus på talenter?
På HTX Roskilde finder vi det vigtigt, 
at vores elever får mulighed for at 
dygtiggøre sig inden for de områder, 
hvor de har særlige interesser/evner, 
som rækker ud over skolen.
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Vil du vide mere?

Kontakt HTX Roskildes talentkoordinator  
Kristian Gotthardt Olsen på kgo@rts.dk

www.htxroskilde.dk • htxroskilde@rts.dk

Følg os

 htxroskilde

 roskildehtx

Oplev gymnasiet virtuelt

https://bit.ly/HTX3D
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