
     

 

 

Talent- og brobygningssamarbejde  

2019-2020 

 
Susåskolen, ZBC, EUCSJ, Næstved Gymnasium og HF 

 

 
 

De overordnede mål for det lokale samarbejde er, at  
 

• tilbyde udfordringer for de særlige talenter og interesserede 

• forbedre brobygningen til ungdomsuddannelserne  

Alle elever på 8. årgang vil i løbet af skoleåret blive præsenteret for muligheden for at deltage i forløb på 
enten EUCSJ, Næstved Gymnasium og HF eller på ZBC. Dertil kommer Junior Talent-projektet, der vil 
fortsætte ind i det kommende 9. klasses år. 
For alle forløb er det klasselærer, der indstiller eleverne sammen med årgangsteamet samt giver info til 
hjem og elever. Når tilsagn er hjemme, orienteres udskolingsleder, som så tilmelder eleverne til 
ungdomsuddannelses-institutionen. 
 
Udvælgelse:  
Cirka to uger inden modulstart udvælger årgangsteamet på Susåskolen de elever, der skal tilmeldes 
forløbene og giver besked herom til udskolingsleder. Som udgangspunkt kan eleverne kun deltage i ét 
forløb. Der vil være forskelligt antal pladser til rådighed. 
 
Udvælgelseskriterier:  
Eleverne til disse class-forløb udvælges med baggrund i deres faglige formåen inden for fagene, men det er 
også særdeles væsentligt, at deres motivation og deltagelse i undervisningen indgår som et parameter for 
udvælgelsen. Det er årgangsteamet, der tager den endelige beslutning om hvilke elever, der skal af sted. 
Eleverne skal selv kunne transportere sig til og fra ungdomsuddannelsesinstitutionen, og der er 
fuldstændig som ved almindelig skoledag mødepligt til undervisningen. 
Eleverne fra afdeling Glumsø vil få transportomkostninger dækket. 
 
Skolens udskolingsledere fremsender holdlister til de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner på 
baggrund af indstillingerne fra årgangsteamet.                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

EUCSJ – EUD og HTX: 
 
EUD tilbyder i det kommende skoleår, der kaldes Practice-class.  
Henvender sig primært til elever, der på 8. årgang er foreløbig ikke-uddannelsesparatvurderet (IUPV). 
Susåskolen råder samlet over max 24 pladser på hvert delforløb. Fylder vi ikke pladser op mellem 14-24 
elever, vil der kunne være elever fra andre skoler på holdet, ligesom afgangselever på 9. årgang vil kunne 
få tilbudt plads. 
Bemærk at indstilling til EUCSJ påføres oplysninger omkring eventuel dysleksi, ADHD og andet, således at 
EUCSJ kan tage højde derfor og planlægge forløb derefter. 
 
Practice-class deles op i to delforløb: 
a) Konstruktion og håndværk  
b) Sundhed, stil og design   
 
Begge forløb vil være placeret på tirsdage kl. 8.15-14.15 
Perioden er: Opstart i uge 13-14 og dernæst fra uge 16-23 -> Altså 10 hele tirsdage. 
 
Tidsplan for samarbejdet: 
1. marts: Årgangsteam oplyser hvilke elever, der skal deltage i forløbene 
24. marts: Første undervisningsdag (Uge 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23) 
 
 
HTX tilbyder i det kommende skoleår et forløb, der kaldes SCIETEC-class. 
Henvender sig primært til ”talent-gymnasie-elever” på 8. årgang, der kunne tænke sig at eksperimentere 
med robotter og computere. Over to hele dage vil du møde andre unge, der også brænder for teknologi og 
arbejder med robotter. I løbet af dagene skal I en finde en teknisk løsning på en konkret opgave, således at 
I arbejder med idégenerering, designovervejelser og praktisk arbejde for at kunne løse opgaven. I vil kunne 
møde forskellige robottyper som blandt andet Lego Mindstorms eller en industrirobot fra Universal 
Robots. 
Susåskolen råder samlet over max 24 pladser pr. forløb. 
 
Forløbet vil være placeret mandag den 1. oktober og tirsdag den 2. oktober i tidsrummet 8.15-14.25. 
 
Tidsplan for samarbejdet: 
August:  30 minutters besøg af underviser Mikkel Nø Hansen, der fortæller om forløbet. 
14. september: Årgangsteam oplyser hvilke elever, der skal deltage i forløbet 
30. sep. og 1. okt.: SCIETEC-class afvikles 

 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

Næstved Gymnasium og HF: 
 
Næstved Gymnasium og HF udbyder i alt to forløb i samarbejdet med Susåskolen, der strækker sig over 
hele skoleåret. Der udbydes både et forløb inden for den humanistiske og den naturvidenskabelige 
fagrække.   
Undervisningen foregår på Næstved Gymnasium og HF med en gymnasielærer som underviser.  
Susåskolen råder over 2 pladser pr. klasse. Susåskolen arbejder sammen med Ellebækskolen, hvorfor også 
elever derfra indgår i holddannelsen.  
Undervisningen ligger i morgenmodulet fra kl. 8.00-9.30, hvorefter eleverne efterfølgende returnerer til 
egen skole og fortsætter skoledagen. 
Lokale fremgår af infoskærmene. 
 

a) Danskforløb på torsdage (5. september – 12. september – 19. september – 26. september samt 3. 
oktober) 

b) Matematikforløb på mandage (2. december – (9. december) – 17.december – 6. januar samt 13. 
januar samt 20. januar) 
I uge 50 er der terminsprøver på afd. Holsted, hvorfor der er parentes om den dato. 

 
Tidsplan for samarbejdet: 
 
20. august: Årgangsteam oplyser hvilke elever (2 pr. klasse), der skal deltage i dansk masterclass 
5. september: Første undervisningsgang for dansk masterclass (Uge 36,37, 38, 39 og 40) 
12. november: Årgangsteam oplyser, hvilke elever (2 pr. klasse), der skal deltage i matematikforløb 
2. december:  Første undervisningsgang for matematik masterclass (Uge 49, (50), 51, 2, 3 og 4) 

 
 



     

 

Zealand Business School, ZBC: 
 
Zealand Business College udbyder businessclass forløb i to forløb, hvor undervisningen varetages af en 
underviser fra ZBC. 
Susåskolen råder over samlet 24 pladser – med 12 pladser til hver afdeling. Forløbene er placeret på 
forskellige ugedage og i morgenmodulet kl. 8.15-10.20, hvorefter eleverne efterfølgende returnerer til 
egen skole og fortsætter skoledagen. 
Lokale fremgår af infoskærmene. 

a) Styr på økonomien ved Therese Stenderup Frandsen på torsdage (29. august – 5. september – 12. 
september – 19. september – 26. september samt 3. oktober) 

b) Produktdesign og konceptudvikling ved Kasper Jensen på tirsdage (14. januar – 21. januar – 28. 
januar – 6. februar - 18. februar samt 25. februar) 

  
Tidsplan for samarbejdet: 
19. august:  Årgangsteamet oplyser hvilke elever (12 pr. afd.), der skal deltage i Produktdesign og 

konceptudvikling 
29. august:  Første undervisningsgang for Styr på økonomien (Uge 35+36+37+38+39+40) 
16. december:  Årgangsteam oplyser hvilke elever (12 pr. afd.), der skal deltage i Produktdesign og 

konceptudvikling 
14. januar 2020: Første undervisningsgang for Styr på økonomien (Uge 3+4+5+6+8+9) 
 
 
 

Junior Talent – akademiet for talentfulde unge  
 
Programmet bliver koordineret af Akademiet for Talentfulde Unge i samarbejde med værtsgymnasiet og 
støttes af Industriens Fond. Et tilbud til fagligt stærke elever i 8. klasse, hvor eleverne deltager i et program 
over tre semestre. Dette betyder i praksis, at eleverne deltager i akademiet i hele 8. klasse samt første 
halvdel af 9. klasse. 
 
Aktiviteterne er bygget op omkring en række faglige fordybelsesdage på et gymnasium, besøg på 
virksomheder og besøg på andre gymnasiale retninger (HTX og HHX). Det faglige fokus er bredt og med 
udfordringer inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. 
Programmet fremgår af hjemmesiden fra Akademiet for talentfulde unge, som de optagne elever har 
direkte adgang til. Forløbene vil være placeret på forskellige ugedage og foregå over en hel skoledag. 
 
Målsætningen er at give eleverne faglige udfordringer, inspiration til fremtiden og et socialt fællesskab 
med andre elever. 
 
Optagelse sker ved, at eleverne indstilles af årgangsteamet, hvorpå eleven skal udfylde et 
ansøgningsskema med underskrift fra hjemmet. Afdelingsledere fremsender dernæst 
ansøgningsskemaerne, hvorpå Akademiet for talentfulde unge giver ansøgerne direkte besked omkring 
optagelse. 
 
Ansøgninger er indsendt fra skolens kontor primo juni 2019 og eleverne får direkte besked omkring optag 
af Junior Talent – akademiet for talentfulde unge. 


