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TID TIL TALENT   
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TID TIL  
TALENT

Det er blevet tid til talent og fordybelse. Alle 
taler om talentudvikling i disse år, og både 
politikere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutio-
ner ser fordele i at gøre noget for de dygtigste 
elever. Det er bl.a. globaliseringen, der gør det 
oplagt at forsøge at forbedre Danmarks 
kon kurrenceevne ved at dyrke talenterne. På 
VG er den enkelte elevs særlige evner i fokus. 
Vores interesse- og talentarbejde støtter og 
udfordrer den enkeltes drøm, hvad enten den 
handler om at blive forsker eller forfatter. På 
VG tager vi os tid til talenterne og de elever, 
der er nysgerrige på mere viden inden for ét 
eller flere felter.



Talent- og  
interesse tilbud  
2017

forskellige talentaktiviteter og  
interessetilbud.

Derfor vil jeg varmt anbefale, at  
du læser videre i denne pjece.

God læselyst                               

Mette Kynemund
Rektor
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Deltag i Virum Gymnasiums

• Konkurrencer
• Udveksling
• Studiekredse
• Masterclasses
• Foredrag
• Programmer

For talentfulde og særligt  
interesserede elever

Vi har alle noget, vi er gode til. 
Nogle har specielle forudsætninger 
og ønsker at udvikle og styrke lige 
netop det område, de er virkelig 
gode til. Hvis du har lyst til at 
udfolde dit talent, vil vi gerne 
hjælpe dig.

På Virum Gymnasium kan vi 
tilbyde en mangfoldighed af 
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Alle VG’s talentaktiviteter giver eleverne mulighed for at 
opleve verden uden for klasserummet. Det er nemlig i 
mødet med akademisk videnskab og autentiske miljøer 
på universitetet, i erhvervslivet eller i udlandet, at 
talentfulde elever stimulerer deres talent. Og talentud-
viklingen har en positiv sideeffekt. Forskning viser, at 
den ikke kun gavner de bedste, men at effekten 
spreder sig til kammeraterne. Derfor er talentudviklin-
gen med til at løfte det faglige niveau på VG. Man 
lærer også ved at formidle til og være rollemodeller for 
andre, derfor fungerer dygtige VG-elever også som 
science- og sprogambassadører i udskolingen og i 
forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen og Naturvi-
denskabsklubben.

Videnskab og 
verden uden 
for gymnasiet

Et varieret  
talentudbud

Interne og 
eksterne 
talentaktiviteter

Ved naturvidenskabsfestivalen i uge 39 
kom borgmester Sofia Osmani på besøg.

VG’s udbud af talentaktiviteter 
fordeler sig over alle videnskabeli-
ge og kreative fagområder, for der 
skal være tilbud til alle typer 
talenter, 
uanset om de er til science, 
litteratur eller ligninger, sprog eller 
samfund. Talentaktiviteterne har 
det til fælles, at de hæver niveau-
et i forhold til den daglige 
undervisning. Aktiviteterne 
beskæftiger sig med både klassi-
ske og aktuelle emner; filosofi, 
Shakespeare og PET-scanning er 
blot et lille udsnit af de mange 
spændende temaer. De fysiske og 
kunstneriske talentaktiviteter 
omfatter både idræt, musik, drama, 
design og kunst.

På VG tager vi os tid til talentud-
vikling. Derfor deltager gymnasiet 
både i et stort antal eksterne 
talentaktiviteter og -konkurrencer 
og afholder også en lang række 
interne talentaktiviteter. De 
varetages af lærere med særlige 
kompetencer og tilbyder eleverne 
intellektuel inspiration og kreative 
udfordringer i lærerige og hyggeli-
ge rammer. Man kan læse om alle 
Virum Gymnasiums talentaktivite-
ter i INFO 2017-18, i denne ’Tid til 
talent’-brochure samt i den 
særskilte Sciencetalent-brochure.
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PÅ TVÆRS AF  
FAG OG FAKULTETER

VG Carpe Cognitionem – grib viden - er én af VG’s 
mange interesse- og talentaktiviteter. Der er tale om en 
lang række inspirerende ’fyraftensforedrag’, som alle 
ambitiøse og videbegærlige elever på VG kan komme 
og høre, og som bringer virkeligheden ind på VG. 
Udvalgte hold og klasser er tilmeldt på forhånd. 
Foredragsrækken består af aktuelle forelæsninger og 
debat med forskere og erhvervsfolk inden for mange 
forskellige felter og brancher. 

VGcc

VGS TALENT   AKTIVITETER I OVERBLIK 
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Kunstneren ”Bisse” alias  
Thorbjørn Bredkjær Radisch.

Astronaut Andreas Mogensen 
fortalte levende om turen til rummet.

Besøg af den amerikanske  
ambassadør Rufus Gifford.
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Akademiet for talentfulde unge 
optager elever, der er ekstraordi-
nært dygtige og har talent inden 
for alle fag. Eleverne optages på 
akademiet på baggrund af en 
individuel ansøgning, som elevens 
gymnasium indsender. De elever, 
der bliver optaget, har mulighed 
for at deltage i en lang række 
udfordrende og lærerige akademi-
ske aktiviteter inden for alle 
områder sammen med ligesindede 
unge fra andre skoler. VG har hvert 
år flere elever på Akademiet for 
talentfulde unge. 

ATU Forskningens 
døgn

Projekt  
Forskerspirer

Man kan læse mere om  
akademiet på:  
www.ungetalenter.dk

Ansvarlig:  
Vibeke Sterup Petersen og Birgit 
Riedel Langvad

Hvis en elev har en god, ny 
forskningsidé inden for et felt, 
som eleven er dygtig til, nysgerrig 
på og brænder for, kan han eller 
hun deltage i Projekt Forskerspirer, 
som er et landsdækkende tilbud 
til elever på de gymnasiale 
ungdomsuddannelser. Her kan man 
prøve kræfter med, hvad det vil 
sige at arbejde som forsker. Det er 
muligt at fordybe sig i alle 
områder inden for samfundsviden-
skab, naturvidenskab, sundhedsvi-
denskab og humaniora, og man 
deltager i fælles aktiviteter og 
indgår i et netværk med andre 
unge forskerspirer fra hele landet.  
Det kræver tid og arbejde at 
udføre projektet og skrive den 
krævede rapport, men eleven får 
en vejleder på universitetet, som 
støtter eleven under udarbejdelsen. 

Få flere oplysninger på:
www.forskerspirer.ku.dk

Ansvarlig: 
Thomas Seifert og Birgit Riedel 
Langvad

Forskningens døgn er en årlig tilbagevendende land-
dækkende videnskabsfestival, hvor man kan få et kik 
ind i forskernes verden og se, hvordan forskningen 
præger vores dagligdag. Det er et initiativ, som Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet og universiteterne står 
bag, og som har til hensigt at sætte fokus på forskning 
og øge uddannelsesinstitutionernes akademiske niveau.
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NATURVIDENSKAB

VGs sciencetalent 
program
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Et 3-årigt program, der henvender 
sig til talentfulde og interesserede 
elever i de naturvidenskabelige fag 
med en bred vifte af aktiviteter. 
Gennem de 3 år vil eleverne blive 
præsenteret for kemi, fysik, 
bioteknologi, biologi og naturgeo-
grafi på en anderledes måde. Der 
vil være studiekredse og ekskursi-
oner samt foredrag og forsøg på 
universiteter.

En mulighed for (tvær)faglig 
fordybelse og spændende udfor-
dringer i naturvidenskabelige 
problemstillinger.

Eksempler på aktiviteter i talent-
programmet se nedenfor. For 
yderligere information henvises til 
særskilt Sciencetalent-folder og 
faglig koordinator for sciencetalent 
programmet Rune Andersen.



Biologi talentelever kan bl.a. tage 
på besøg på Biologisk Institut, 
Københavns Universitet, hvor vi 
udfører eksperimenter på alt fra 
mus til mennesker for at undersø-
ge, hvordan kroppens celler 
reagerer på træning såvel som 
fysisk inaktivitet. Andre aktiviteter 
inden for biologi er fx besøget på 
Center for Geogenetik ved Statens 
Naturhistoriske Museum, NO2-for-
urening, PET scanning og protein-
kemi/røntgenkrystallografi.

I X-science-biologi kan man nogle 
eftermiddage om året komme og 
lave spændende og anderledes 
forsøg end dem, der foretages i 
undervisningen. Her er der også 
mulighed for at lave egne forsøg, 
hvis du går med nogle ideer til 
noget eksperimentelt.

VG elever deltager hvert år i 
nationale og internationale 
konkurrencer som fx biologi 
olympiaden og Drughunterdysten 
på Lundbeck.

Biologi

Bioteknologi indgår i mange af vores afholdte works-
hops fx protein/røntgenkrystallografi og PET scanning, 
besøg på biologisk institut, Københavns Universitet, 
men også i besøg hos Eske Willerslevs gruppe på Center 
for Geogenetik ved Statens Naturhistoriske Museum, 
hvor man ved brug af DNA teknikker bl.a. undersøger 
store spørgsmål om menneskets oprindelse og udvan-
dring fra Afrika.

VG elever med særlige evner/interesse i bioteknologi 
har i flere år i træk kvalificeret sig til biologiolympiaden 
og Drughunterdysten på Lundbeck.

Bioteknologi

I kemi afholdes bl.a. workshops i proteinkemi/røntgen-
krystallografi, hvor vi kigger nærmere på proteiners 
opbygning, for at få mere viden om deres virkning. I 
workshoppen PET scanning ser vi med kemiske briller 
på de udfordringer, kemikerne står overfor, når de skal 
fremstille radioaktive sporstoffer, der skal sprøjtes ind i 
personer for at give information om hjerneaktivitet eller 
for at stille en diagnose.

I X-Science-kemi kan man nogle eftermiddage om året 
komme og lave spændende og anderledes forsøg end 
dem, der foretages i undervisningen. Her er der også 
mulighed for at lave egne forsøg, hvis du går med nogle 
ideer til noget eksperimentelt.

Vi deltager hvert år i konkurrencer af national og/eller 
international karakter som f.eks. kemi-OL og Drughun-
terdysten på Lundbeck, hvor vi i flere år har været 
blandt de bedste.

Kemi
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Fysik afholder workshops inden for forskellige 
aktuelle emner som fx PET scanning og partikelfy-
sik, hvor der ses på, hvilke partikler, der dannes 
ved at lade to protoner ramme hinanden med 
meget høj fart, som det sker på CERN i LHC-en. 
LHC er en kæmpe accelerator med en omkreds på 
28 km, som ligger ved Geneve. Danmark deltager i 
de forsøg, der udføres dernede, bl.a. har man fundet 
Higgs-partiklen ved forsøg i LHC-en.

I X-Science-fysik kan man nogle eftermiddage om 
året komme og lave spændende og anderledes 
forsøg end dem, der foretages i undervisningen. Her 
er der også mulighed for at lave egne forsøg, hvis 
du går med nogle ideer til noget eksperimentelt.
VG-elever deltager hvert år i konkurrencer af 
national og/eller international karakter som f.eks. 
Fysik-OL.

Fysik

Også i matematik deltager VG-elever hvert år i konkur-
rencer af national og/eller international karakter som 
f.eks. Georg Mohr konkurrencen og Matematik-OL.

Matematik

Naturgeografi på Virum Gymnasium deltager hvert år i 
geografiolympiaden. Det giver en enestående mulighed 
for international deltagelse.

VG deltager også i Geoforums årlige konkurrence.  
De årlige opgaver har været varierede, men altid  
med anvendelse af kortdata. 

Hvis holdstrukturen er passende, deltager vi også i 
Petro Challenge, der er et internationalt online spil 
sponsoreret af bl.a. DONG og DTU. Spillet minder om 
virkelighedens oliejagt, som foregår med licenser, 
prospekter og geologiske kort. 

Naturgeografi

17| 
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VG’s Masterclass i engelsk giver eleverne udfordringer, 
som de ikke vil møde i den almindelige engelskunder-
visning.  Engelsk Masterclass vil således gå i dybden 
med udvalgte værker på en måde, som ligger ud over 
almindeligt gymnasialt niveau. I år er der tale om 
William Shakespeares King Lear (1606), Lewis Carrolls 
Alice’s Adventures in Wonderland (1665), Hunter S. 
Thompsons Fear and Loathing in Las Vegas (1971) samt 
filmen Mulholland Drive af David Lynch (2001). Værker-
ne bliver gennemgået under fællestitlen ”Classics on 
Acid.” Der er altid en fælles ekskursion forbundet med 
forløbet.

Ansvarlig: 
Nicolai Zoffmann Heiredal, Jeppe Grønning,  
Sanne Stabenfelt Jehrbo og Søren Tiemroth

Engelsk 
Masterclass

18

SPROG
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Virum Gymnasium har en lang 
tradition for at deltage i The Public 
Speaking Competition arrangeret af 
The English Speaking Union (ESU). 
Vores elever har i den forbindelse 
opnået flotte placeringer. Vi har 
desuden udvidet vores samarbejde 
med ESU og deltager årligt i en 
engelsk retorikkonkurrence, The 
Debating Competition. Sidste år blev 
konkurrencen afholdt på Virum 
Gymnasium, og for første gang 
nogensinde vandt VG’s debathold. VG 
har endvidere kontakt til Oxford 
University, som tilbyder interesserede 
VG-elever at deltage i et oriente-
ringsmøde, hvor de oplyser om krav 
og procedurer i forbindelse med 
optagelse på Oxford efter studenter-
eksamen.

Ansvarlig:  
Hilde Blinkenberg, Charlotte Bloch 
og Bolette Vibe Lentz

Andre talent-
aktiviteter i 
engelsk 

Vinderne fra VG I ESU Debating Cup sammen med 
grevinde Alexandra som er protektor for ESU.

Virum Gymnasium har igangsat et initiativ, der skal give dygtige og 
interesserede sprogelever i fransk, spansk, tysk, engelsk og kinesisk 
mulighed for at komme på særlige udvekslingsrejser, der kan dygtiggøre 
dem yderligere. Der er således etableret kontakter til gymnasier i Frank-
rig, Spanien, Tyskland og Kina. Eleverne bor privat, overværer undervis-
ning i gymnasiet i det pågældende land og modtager genbesøg af elever 
og lærere fra den pågældende samarbejdsskole.

Ansvarlig: 
Hanne Dammand, Signe Kjeldbjerg  
og Hilde Blinkenberg

Udveksling -  Fremmedsprog: 
Spansk, fransk og tysk, engelsk 
og kinesisk

21| 
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Virum Gymnasium deltager hvert år i EUSTORY’s 
(The History Network for Young Europeans) historie-
konkurrence. Konkurrencen giver eleverne mulighed 
for at styrke deres kreative og innovative kompe-
tencer ved at aktualisere og formidle historisk viden 
til et bredt publikum. Sammen med vinderne fra de 
i alt 21 nationale historiekonkurrencer inviteres 
eleverne fra Danmark på spændende sommerkurser 
et sted i Europa.

Ansvarlig: 
Peter Garval og Erik Jacobsen

Historie konkurrencen  
på VGSAMFUNDS- 

VIDENSKAB
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Danmark har en svagt udviklet iværksætterkultur’.Sådanne overskrifter 
ses jævnligt i medierne, og faktisk har problemstillingen været et 
tilbagevendende tema igennem mange år. På Christiansborg har man 
ligeledes gennem årene forsøgt med lovgivning og økonomisk støtte at 
fremme en iværksætterkultur. Hvis vi i Danmark på den lange bane skal 
fastholde vores velstandsniveau, skal vi understøtte og fremme iværk-
sætteri og innovation. I fagene erhvervsøkonomi og innovation arbejder 
vi med at identificere iværksættertalenter. 

Skolen deltager i erhvervsøkonomi med flere hold i perioden januar-april 
i en landsdækkende konkurrence blandt ungdomsuddannelserne om at 
styre en virksomhed. Konkurrencen -’Virksomhedspillet Gazelle’ er 
sponseret af Finansrådet og Dansk Industri og varetages af Finansrådet. 

I faget innovation deltager eleverne i EBG (European Business Games), 
som er en europæisk iværksætterkonkurrence med en ekstern jury fra 
erhvervslivet. Eleverne fra Virum Gymnasium opnår traditionelt fine 
placeringer. Flere af VG’s elever er desuden CIEC-elever, dvs. at de følger 
aktiviteter på Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre og 
der sparrer med ligesindede fra andre gymnasier i Region Hovedstaden. 
Samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og Inkubator-miljøer indgår 
ligeledes i talentarbejdet.

Ansvarlig: 
Hans Erik Duckert og Rasmus Johansen

Erhvervsøkonomi 
og Innovation

Årets tema:
Bevæger verden sig fortsat fremad?

Det er et markant træk ved vores tid, at fortidens 
tro på en bedre fremtid er afløst af mistro. Tiden er 
gennemsyret af fremtids-skepsis, tvivl og ambiva-
lens. Tvivlen trives ikke blot som en tavs bekymring 
i den enkeltes stille sind, men former offentlig-he-
den, politikeres taler og ideologiske fortællinger. De 
sidste 300 års fremskridtstro er afløst af tvivl, og 
spørgsmålet om fremgang versus tilbagegang er 
rykket så langt frem i vores kollektive bevidsthed, at 
det præger offentligheden og politikeres tænkning. 
Der er, som om ’fremgang’ er ved at blive et politisk 
grundbegreb, men begrebet er som ’retfærdighed’ og 
’frihed’ essentielt flertydigt. Så hvad er det egentlig 
for et spørgsmål, vi diskuterer?

Ansvarlig: 
Jan Maintz Hansen og Jon Monrad Møller

Masterclass 
samfundsfag

Tre elever fra Virum Gymnasium vandt 
sidste år Danish Entrepreneurship 
Award i regi af Fonden for Entre-
prenørskab og har brugt meget af 
deres tid på at udvikle deres idé 
AirCast, som er en trådløs HDMI-løs-
ning til uddannelsesinstitutioner. De tre 
elever er Jakob Kristensen 3.a, Magnus 
Falkenberg 3.a og Martin Tjellesen3.a.
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MGK

IDRÆT, MUSIK  
OG DRAMA
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Hvis man bliver optaget på MGK på Københavns 
Musikskole, er der mulighed for at tage en 4-årig 
studentereksamen på Virum Gymnasium. Der vil være 
tale om individuelle forløb, som tilpasses den enkelte 
elevs særlige behov, og gymnasieforløbet planlægges 
derfor i samarbejde med gymnasievejlederen. 
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Virum Gymnasium har en af Danmarks største 
grupper af Team Danmark elever. Det er elever, der 
er idrætsudøvere på nationalt eliteniveau og som er 
blevet godkendt af Team Danmark til at kunne tage 
deres gymnasieuddannelse på særlige vilkår, enten i 
et 3- eller 4-årigt forløb. Det er elever, som bruger 
rigtig meget tid på at være aktive eliteidrætsudøve-
re med alt, hvad det indebærer af træning, kampe, 
konkurrencer og turneringer, såvel i Danmark som i 
udlandet. 

På Virum Gymnasium gør vi alt, hvad vi kan for at 
give Team Danmark eleverne de bedste muligheder 
for at skabe en optimal sammenhæng mellem deres 
idræts- og gymnasieuddannelsesliv, så de kan 
præstere deres bedste begge steder.

Ansvarlig:  
Thomas Madsen

Team Danmark

Også på sportssiden dyrker VG eliten. Det sker i den 
almindelige idrætsundervisning, hvor vi i disciplinerne 
udnytter potentialet hos de elever, der er særligt 
dygtige. De foreviser øvelser, får ekstra ansvarsområder, 
fx som spilledere, og ikke sjældent instruerer de også 
de øvrige elever.

Vi tør godt sige, at vi på den måde er med til at udvikle 
mange forskellige kompetencer hos disse talenter. Vi har 
endvidere på VG stor tradition for at deltage i turnerin-
ger mod andre gymnasieskoler. Her er det de bedste 
elever inden for atletik, badminton, basketball, fodbold, 
håndbold, volleyball og ultimate, der via de årlige 
udtagelsestræninger udtages til skoleholdet. 

Ansvarlig:  
Anders Krarup

Elitesport på VGAndre 
aktiviteter for 
musiktalenter

VG tilbyder også musiktalenterne 
spændende udfordringer i f.eks. 
musical, musikværksted, kor og 
koncerter. Det er aktiviteter, som 
man kan følge uden for skoletiden, 
og hvor man både kan blive bedre 
til musik, sang eller drama og 
deltage i et inspirerende socialt 
fællesskab med ligesindede. Kompe-
tente musik- og dramalærere 
underviser, dirigerer og instruerer.

Ansvarlig: 
Inger Belling, Hanne Christensen, 
Anders Løchte og Morten  
Westergaard
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Forfatterværkstedet er for elever, der går med en 
forfatter i maven og har lyst til at skrive skønlitteratur. 
Eleverne får lov til at slippe ordene løs på en anden 
måde end i den almindelige undervisning, og de lærer 
om den kreative proces og det bevidste håndværk, som 
gode historier udspringer af. Eleverne kommer gennem 
alle skriveprocessens faser, og de får også prøvet den 
hudløse proces det er at give og modtage kritik. Til slut 
i forløbet møder eleverne nogle læsere og får feedback 
på deres tekster, og som afslutning på forløbet bliver 
elevernes fortællinger samlet i en bog og udgivet.

Ansvarlig: 
Dorte Holm

Forfatter værkstedet

LITTERATUR, FILOSOFI, 
KUNST OG DESIGN
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Der er mulighed for at følge Billedkunstnerisk 
GrundKursus på BGK Midt og vest i Roskilde samti-
dig med, at man tager en studentereksamen på 
Virum Gymnasium. BGK er en forberedelse til at søge 
ind på Kunstakademiet eller KADK – Det Kongelige 
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, design 
og Konservering eller andre videregående kunstneri-
ske uddannelser. 

Endvidere kan dygtige og interesserede billedkunst- 
og designelever komme i betragtning til skolens 
Kunst- og Designpris, som uddeles hver sommer, 
ligesom der udskrives konkurrencer om udsmyk-
ningsopgaver på skolen.

Ansvarlig: 
Emmy Nielsen og Gunnar Bay 

BGK – og andre 
aktiviteter for 
billedkunst- og 
designtalenter

4. plads ved årets  
filosofi-Olympiade 
til VG-elev 
Johannes 
Hermann Palbøl, 
3.h

Alle 1.g-elever på Virum Gymnasium gennemfører 
hvert år et skrivekursus, som afsluttes med en 
konkurrence, som har til formål at styrke elevernes 
skrivekompetencer og kreativitet. Som afslutning på 
kurset skal eleverne imitere en autentisk skrivesitu-
ation og individuelt skrive en kort præsentation af 
VG til skolens hjemmeside. I skoleåret 2016-2017 
bestod dommerjuryen af rektor Mette Kynemund,  
bestyrelsesformand Anders Bjarklev, rektor DTU,  
adm. direktør Stig Andersen, Gyldendals Forlag og 
retoriker Helle Hvass, DPU. 

Ansvarlig:  
Birgit Riedel Langvad 

Skrive-
konkurrence

I filosofistudiekredsen stilles der store og vigtige spørgs-
mål som: ’Hvad er meningen med livet?’, ’Hvad er et 
godt liv?’, ’Hvad er et godt samfund?’, 
’Hvad er ondskab?’, ’Hvad er et menneske?’ På grundlag 
af korte diskussionsoplæg, filosofiske citater og dialog 
prøver vi i fællesskab at nærme os nogle svar på disse 
spørgsmål. 

Virum Gymnasium deltager også i Filosofi OL, der er en 
national og international konkurrence om at være bedst 
til filosofi. Ca. 20 lande deltager. På grundlag af en prøve 
udvælges de tre bedste fra hver deltagende skole i 
hvert land. Af det samlede antal udvælges de 20 
bedste på landsplan. De skal på grundlag af et filosofisk 
citat skrive et essay på engelsk. Vinderne herfra 
deltager i den internationale konkurrence. Hvert år
kvalificerer VG-elever sig til den nationale finale.

Ansvarlig:   
Jan Maintz Hansen og Mikkel Sparsø

Filosofistudiekreds 
ogOLifilosofi
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Har du spørgsmål vedr.  
Virum Gymnasiums  
talentudvikling, så kontakt:

Vicerektor Birgit Riedel Langvad                                                         
br@edu.virum-gym.dk
Tel.: 45 95 40 29
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Redaktion 
Birgit Riedel Langvad

Design og produktion  
Ehrhorn Hummerston

gode grunde til  
at blive VG-talent
Talentudvikling:

 1. Giver dig nye udfordringer

 2. Stimulerer dit talent

 3. Giver dig gode oplevelser

 4. Skaber fællesskaber med ligesindede

 5. Gør det “cool” at være nørd

 6. Hjælper dig til at imødekomme  
  globaliseringens krav

 7. Lærer dig en masse, du også kan bruge  
  i andre sammenhænge

 8. Forbereder dig på fremtiden

 9. Giver indblik i akademisk videnskab og 
  autentiske miljøer

10. Diplom for deltagelse bliver vedlagt dit 
  eksamensbevis

10
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