TALENTSPOR PÅ TECHCOLLEGE
– FOR ELEVER DER HAR LYST OG MOD PÅ MERE

TALENT PÅ TECHCOLLEGE
Elever, der gennemfører grundforløbet
med et godt resultat, kan tage deres hovedforløb på talentspor. Det betyder, at
en stor del af uddannelsen er på højere
niveau end det normale. Og det starter
allerede på hovedforløb 1. Talenteleverne har fag på højere niveauer, ekstra
faglige udfordringer og særligt fokus på
tværfaglighed og tværgående temaer
ud over det normale indhold i undervisningen.
For at gå på talentspor skal man have
en uddannelsesaftale, hvor elev og læreplads er enige om, at eleven gennemfører sin uddannelse på talentspor. Skolepraktikelever kan også vælge talentspor.
Valg af talentspor skal indskrives i uddannelsesaftalen og elevens uddannelsesplan. Men det kan også ske efter,
eleven er startet på sit hovedforløb, hvis
elev og virksomhed er enige om det.

HVAD ER TALENT?
Hos TECHCOLLEGE opfatter vi ikke talent som noget, man har eller ikke har.
Talent er noget, man kan udvikle gennem uddannelsen. Hvis dit fag motiverer
dig, hvis du går op i det – og du har
evner inden for faget. Så er der gode
muligheder for, at du kan udvikle dit potentiale – og dit talent.

KRAV TIL TALENTELEVEN
Hvis du har talentpotentiale inden for dit
fag og vil på talentsporet, skal du være
indstillet på at bruge mere tid på talentopgaverne – nogle gange også uden
for skoletiden: Du skal øve dig. Og der
kan være forskellige talentaktiviteter og
konkurrencer som f.eks. skole- og regionsmesterskaber eller DM i Skills.

På TECHCOLLEGE er en talentelev én,
der har potentiale inden for følgende områder:
• Interesserer sig indgående for faget og
udviser engagement
• Sætter sig høje mål for sit arbejde og
uddannelsen
• Viser høj arbejdsmoral for at nå sine
mål
•
Er god til at koncentrere sig om sit
igangværende arbejde
• Er nysgerrig og kan tænke innovativt
og kreativt
• Er god til at indgå i samarbejde med
andre
• Kan arbejde selvstændigt
• Er kvalitetsbevidst og ansvarlig
• Udviser overblik
• Er ansvarlig og påpasselig i håndtering
af udstyr, værktøj og arbejdsmiljø.
• Sørger for at genopfriske det tidligere
lærte inden nyt skoleophold
• Udviser flair for it
• Har et godt håndelag for faget og vilje
til at træne det

Og helt generelt gælder det, at du skal
være motiveret og arbejde seriøst med
dine opgaver.
KRAV TIL VIRKSOMHEDEN
Det stiller også krav til jer som virksomhed, når I laver aftale med en elev om
uddannelse på talentsporet. I forpligter
jer til at støtte, udfordre og dygtiggøre
eleven, mere end elever I har i et normalt uddannelsesforløb. Til gengæld får
I en dygtigere elev, der får flere kompetencer til gavn for det daglige arbejde i
virksomheden.
De konkrete krav er:
• Lyst og vilje til at arbejde kontinuerligt
med elevens udvikling
• Lyst og vilje til et tættere samarbejde
med skolen omkring talenteleven
• Virksomheden tilknytter en fast ”mentor” til talenteleven
Det meste af elevens uddannelse foregår i virksomheden, så det er vigtigt, at
I fastholder fokus på talentudviklingen
gennem hele uddannelsesforløbet.

Der kan – afhængigt af branche – også
være krav om særligt udstyr og værktøj,
som talenteleven kan træne sine kompetencer med. Spørg TECHCOLLEGEs
praktikpladskonsulent.
SKOLENS INDSATS
Vi tror på, at vores elever udvikler sig
bedst i et dynamisk og inspirerende miljø med vægt på faglighed, samarbejde
og trivsel – og det gælder både talentelever og andre elever. Derfor bestræber
vi os på TECHCOLLEGE på at skabe udviklende og inspirerende læringsmiljøer
overalt på skolen.
De fleste talentaktiviteter foregår i elevens ordinære klasse, men derudover
kan der være særlige aktiviteter kun for
talentelever. Der vil altid være faglærere
tilknyttet talenteleverne, så deres motivation og nysgerrighed stimuleres, og
talenteleverne vil typisk tilbringe mere
tid på skolen i skoleperioderne end de
øvrige elever.
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