
 
 

Talentprogrammer på SAG 
 
Denne oversigt omfatter alle de talentprogrammer på SAG, som ikke er musikprogrammer. 
 
På SAG har vi en bred vifte af talenttilbud til vores talentfulde elever. Talenttilbuddene dækker 
bredt over det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det sproglige område og 
fokuserer på, at der skal være en bred vifte af tilbud til mange forskellige former for talent. 
 
Eksterne talenttilbud 
 

 Science Talenter 

 Danske Science Gymnasier 

 UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening) 

 CIEC (Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre) 

 MEP (Model European Parliament) 

 MUN (Model United Nations) 

 ESDC (Eurasian School Debating Championship) 

 Forskerspirer 

 Unge Forskere 

 EUSO (Den europæiske science olympiade)  

 WSDC (World Schools Debating Championship) 
 
Faglige konkurrencer 
 
Hertil kommer en række konkurrencer og olympiader i faglige discipliner: Matematik (Georg 
Mohr-konkurrencen), fysik (olympiade), kemi (olympiade), naturgeografi (olympiade) og sprog 
(DM) 
 
Antallet af deltagere i disse talentprogrammer svinger fra år til år, men ligger typisk på 30-40 
elever. Hertil kommer en stor gruppe af elever som deltager i de interne runder af de faglige 
konkurrencer. 
 
Boblerne (i alle fag) 
 
I tilgift til de eksterne programmer har vi et internt talentprogram, Boblerne, hvor det er lærere på 
SAG der underviser de af vore elever som ønsker et ekstra tilbud af faglighed. I skoleåret 16-17 
deltager i alt 112 elever i bobler-programmet. 
 
Ud over disse programmer deltager SAG sammen med en række andre gymnasier også i to 
programmer, NØRD og KULT, som tilbyder aktiviteter og undervisning som både indgår i den 
normale undervisning, men som også tilbydes ud over normal undervisning. 
 



 
Besparelser 
 
Vi har tidligere deltager i ATU (Akademiet for Talentfulde Unge), som tilbyder et to-årigt program 
for udvalgte elever. Vi har valgt at spare dette initiativ væk, da det dels lagde beslag på 1/3 af 
vores talentmidler og dels kun omfattede meget få (typisk 3-4) elever hvert år. 
 


