
 



Har du talent?  

Du tænker måske umiddelbart: ”Talent? Nej, det tror jeg godt nok ikke… Hvad 
skulle det lige være indenfor?” Men tænk lige over det. Alt talent starter og slutter 
med interesse. Du bliver ofte god til dét, du interesserer dig for, fordi du også ofte 
bruger tid på det, du interesserer dig for. Derfor er et mere relevant spørgsmål 
nok:  
 
Har du interesse?  
Hvad interesserer du dig for, og hvad kunne du tænke dig at blive god (eller 
bedre) til? Og her præsenterer muligheden sig. På Aalborghus Gymnasium har vi 
en lang række talenthold - du kan også kalde dem interessehold – inden for mange 
forskellige områder. Her har du mulighed for at dykke ned i en hel masse 
spændende emner fra science til litteratur til musik til historie til… you name it!  
 

Fordi holdene har andre rammer end dem, der tilbydes i den daglige undervisning, 
er der mulighed for, at du kan komme til at arbejde meget mere i dybden og 
dygtiggøre dig inden for specifikke områder. Du bliver altså en del af et miljø, hvor 
du kan udfolde din passion fuldt ud, fordi du kommer til at arbejde sammen med 
(og opbygge venskaber med) andre, der er lige så interesserede i samme emne 
som dig. Derudover er der også mulighed for at komme på ekskursioner eller 
rejser, og hvis du er rigtig dygtig til et emne, kan du eventuelt også komme til at 
konkurrere imod andre med samme interesse i nationale eller internationale 
konkurrencer. Mulighederne og fordelene er mange. 

Derfor skal du tjekke kataloget ud på de følgende sider og se, om ikke der gemmer 
sig noget for lige netop dig!    

 

 

  



I dette skoleår tilbyder vi følgende talentforløb/aktiviteter: 

 

Læseklubben Pegasus: Ondskab – en dannelsesrejse 
Hvad er ondskab, og hvordan kommer det til udtryk? Det ved vi heller ikke, men vi 
vil i denne aktivitetsrække sammen undersøge, hvordan det bliver skildret i film, 
bøger, dramaer og andre udtryksformer. Vi glæder os til at se jer - det bliver ondt! 

Tilmelding: Tilmeldingsmøde mandag d. 5/9 i spisefrikvarteret. Kontakt venligst 
Rune Hildebrand (HI) og Rasmus Bukhave (RB) på lectio (eller med brevdue) for 
nærmere info. 

Hvor/hvornår: Vi mødes ca. hver 14. dag i ulige uger. Vi foretrækker torsdage eller 
tirsdage i 3. eller 4. modul. Vi aftaler nærmere fra gang til gang. 

Lærere: Rune Hildebrand (HI) og Rasmus Bukhave (RB) 

 

LitteraturNØRD 
Litteraturnørd er for elever, der læser eller skriver litteratur for deres egen 
fornøjelses skyld. Dem, som finder glæder ved at åbne en tekst eller finde de ord, 
der kan beskrive en oplevelse, som ellers ikke kan beskrives.  
 
I år er Litteraturnørd bygget op omkring forløb og workshops med særlige 
temaer, hvor vi læser sammen og skriver sammen. Helt fantastisk bliver det, når 
du oplever, at du også bliver bedre til at analysere og forstå det, du læser i 
timerne, ved at arbejde kreativt.  

Tidligere deltagere har haft digte hængende i salen i flere år, været til  
litteraturworkshop på uni, skrevet teaterstykker, vundet priser for erotiske digte, 
læst videre på creative writing-uddannelser i Wales, har fået mod på at optræde 
med deres tekster og fået rave reviews til forårskoncerter og dimissioner. 

Tilmelding: Kontakt hurtigst muligt Brian Lorenzen på lectio eller snak med din 
dansklærer. 

Hvor/hvornår: Undervisningen ligger for det meste i skoletiden, men der vil også 
blive mulighed for ekskursioner, konkurrence og lignende. 

Lærer: Brian Lorenzen (LO) 



Georg Mohr-træning 
Georg Mohr-konkurrencen er en matematikkonkurrence, der henvender sig til 
matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Formålet med Georg 
Mohr-konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de 
dygtigste elever med opgaver, der i sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i 
den daglige undervisning. Desuden fungerer konkurrencen som et led i 
udvælgelsen af deltagere til IMO, Den Internationale Matematikolympiade. 

Vi arbejder med matematiske/logiske problemer, der minder om Georg Mohr-

opgaverne.  Teori introduceres, hvis der er interesse for det. 

Kurset henvender sig til alle elever med en interesse for problemløsning inden for 
matematik. Der kræves ikke noget forhåndskendskab til specifikke emner, så alle 
kan være med. 
 
Tilmelding: Senest d. 15/9. Kontakt Nicolai Krebs Sørensen (NS) over lectio.  

Hvor/hvornår: Ca. 5 mødegange op til Georg Mohr-konkurrencen, der afvikles 

tirsdag d. 15/11. Tidspunkterne fastlægges endeligt efter d. 15/9.  

Lærer: Nicolai Krebs Sørensen (NS) 

 
 
Kemiklub og kemishow 
Er du vild med kemi? Så læs videre!  

I ”kemi klubben” udfører vi show-kemi og bliver trænet til at deltage i kemishows 
på de nordjyske folkeskoler. Undervisningen bliver opdelt i både praktiske forsøg, 
men også teori om de kemiske reaktioner, og om hvordan man bliver en god 
formidler på scenen. 

Der er også mulighed for at arbejde med ikke-kemishow-relaterede emner, hvis I 
har noget, I brænder for. Meld dig, og vær med til at opbygge Aalborghus-
Kemishow. Det bliver fedt!!! 

Tilmelding: Senest uge 40 (3-7/10). Kontakt Jeppe Byrialsen (BJ) eller Carsten 
Nordentoft (CN) over lectio.  

Hvor/hvornår: Starter op i uge 44.  

Lærere: Jeppe Byrialsen (BJ) og Carsten Nordentoft (CN) 



Efterdønninger af finanskrisen, politiske reformer og ”nødvendighedens politik” 
Kurset er en del af talentudviklingen, der foregår i et samarbejde mellem 
Aalborghus Gymnasium, Hasseris Gymnasium, Aalborg Handelsskole og 
underviserne fra Aalborg Universitet. Forløbet retter sig til elever med 
samfundsfag på A-niveau i 3.g. 
 
Tilmelding: Er overskredet. Kontakt evt. Agnethe Christiansen (AG) over lectio for 
at høre, om der skulle være en ekstra plads. 
 
Hvor/hvornår: Den samlede kursusaktivitet er 6 gange 3 lektioner fordelt på 
eftermiddage fra kl. kl. 15:00-18:00 over efteråret 2016 og foregår på Aalborg 
Universitet. Første gang er d. 24. august.  
 
Lærer: Agnethe Christiansen (AG) 
 
 

KUNST-spire 
I år vil vi arbejde med fotografi som kunstform. Alle, som har lyst til at være med, 
og som har en lille kunst-spire i maven, kan melde sig til.  

Vi ser på nogle af nutidens sjoveste, underlige og helt aldeles anderledes kunst-
fotografier til inspiration og kaster os ud i at lave egne værker. Det bliver både 
sjovt og spændende!  

Vi glæder os allerede!  

Tilmelding: Kontakt Maria Kafton (MK) eller Stine Moestrup (MO) over lectio for 
nærmere information. 
 
Hvor/hvornår: Kommer senere.  
 
Lærere: Maria Kafton (MK) eller Stine Moestrup (MO) 
 
 
StudieNØRD 
Studienørd er en workshop for sangskrivere, elever med musikalske færdigheder 
eller hang til at sidde bag en mixer og skrue på knapper. Vi skal kort sagt indspille 
egne sange i skolens studie. Der vil være fokus på den kreative proces, hvor alle 
ideer er velkomne og prøves af. Man vil få indblik i de forskellige lag i en 
indspilningsproces samt lære at bruge programmet Logic. Målet er at nå frem til 



et velproduceret og lydende nummer eller tre, når workshoppen slutter. 
 
Tilmelding: Kontakt Jacob Højlund (JH) over lectio senest d. 11/9. 
 
Hvor/hvornår: Onsdag i 4. eller 5. modul alt efter jeres skema. Ca. 20 moduler i 
løbet af skoleåret.  
 
Lærer: Jacob Højlund (JH) 
 

 

Studieband 
Ethvert studie har brug for et studieband, der kan folde de musikalske ideer ud i 
praksis og gøre dem levende. Studiebandet er tænkt som en kreativ medspiller i 
indspilningsprocessen, når numrene fra ”Studienørd” (se ovenfor) skal indspilles. 
Man får altså mulighed for at indspille og komme med inputs til andres originale 
sange.  
 
Ind imellem sker der også det med studiebands, at de skaber deres eget materiale 
og bryder ud som selvstændige kunstnere. Dette håber vi også sker med 
Aalborghus Studieband. Ud over at lave studieindspilninger, satser vi på en 
liveoptræden eller to i løbet af foråret. 
 
Så spiller du på et instrument, og kunne du tænke dig at være en del af et kreativt 
og musikalsk eksperiment OG få det bredt ud til alverden via sociale medier, så er 
dette lige noget for dig! 
 
Tilmelding: Kontakt Jacob Højlund (JH) over lectio senest d. 11/9. 
 
Hvor/hvornår: Onsdag i 4. eller 5. modul alt efter jeres skema. Ca. 20 moduler i 
løbet af skoleåret.  
 
Lærer: Jacob Højlund (JH) 
 
 
Radikalisering og terrorisme 
I disse år oplever Europa terror og politisk polarisering.  På workshoppen vil vi, 
med udgangspunkt i samfundsfaglige og religionsvidenskabelige begreber og 
teorier, arbejde med fænomenet radikalisering, og undersøge, hvorfor nogle unge 



europæiske muslimer radikaliseres og drager i hellig krig i Syrien eller begår 
terror i Europa. Vi vil også diskutere hvilke tiltag, der kan forhindre radikalisering. 
Arbejdsformen bygger på korte oplæg og længerevarende gruppearbejde om 
cases.  
 
Tilmelding: Kontakt Maj-Britt Agerskov (BA) eller Anne Sofie Szulevicz (SZ) på 
lectio senest fredag den 4/11. 
 
Hvor/hvornår: Lørdag d. 19/11 10-17 i innovationslokalet i kælderen. Der er et 
introduktionsmøde til dagen onsdag d. 9/11 i det lange frikvarter i 
innovationslokalet i kælderen. 
 
Lærere: Maj-Britt Agerskov (BA) og Anne Sofie Szulevicz (SZ) 
 

 

AT-talent 
AT-TALENT er et særligt AT-forløb, hvor eleverne udvælges af lærere og en 
uddannelsesleder ud fra højeste karaktergennemsnit fra 2.g. Fokus ligger på at 
komme dybere ned i den givne sag, at arbejde mere intenst med fagenes metoder 
og at blive indført i videnskabsteorien, der danner fundamentet for de enkelte fag. 
Man arbejder i grupper på tværs af alle 3.g-klasserne. Forløbet kører parallelt 
med 3.g’ernes AT6, og man fritages derfor fra sin egen klasses AT-forløb.    
 
Tilmelding: Lærerne og en uddannelsesleder udpeger de elever, der får mulighed 
for at deltage. 
 
Hvor/hvornår: Samtidig med AT6.  
 
Lærere: Christina Wejse (CW), Maria Giltoft (GI) og Lene Mølgaard (LM) 
 

 
Iværksætteri 
Går du med en idé, som burde blive til virkelighed? Tænker du nogle gange, at du 
ville lære mere uden for skolen? Vil du lære at styrke din formidlingsevne og 
udvikle en idé? Tør du at "stå ved og tage ansvar" over for mennesker ude i det 
virkelige liv? 
 



Vi kan hjælpe dig - så du kan skabe noget, der har værdi for andre - og dig selv! 
 
 
Tilmelding: Kontakt Lisbeth Sørensen (LS) eller Alok Shukla (AL) over lectio, når du 
har brug for dem til at vende en idé eller lignende. 
 
Hvor/hvornår: I dit innovatoRiUM, lokale M10. Hold øje med innovatoriets 
åbningstider, første gang er onsdag den 9. november – derefter oftere og oftere. 
ELLER bare grib fat i os! 
 
Lærere: Lisbeth Sørensen (LS) og Alok Shukla (AL) 
 

 

HistorieNØRD: Folkedrab 
Igen i år og efter den store succes med sidste års kursus og ekskursion vil vi på 
Aalborghus Gymnasium i år også tilbyde historieinteresserede deltagelse i 
HistorieNØRD. Vi har valgt at sætte fokus på emnet: Folkedrab, et særdeles 
relevant emne i en historiefaglig kontekst og desværre også i dag.  

HistorieNØRD vil strække sig over ca. 4-5 eftermiddage. Vi skal bl.a. have besøg 
af forskere der til daglig arbejder med folkedrab, metoder, dataindsamling, jura, 
historiske kilder og beviser mv. Vi påtænker også besøg af og dialog med 
mennesker, der selv har været tæt på folkedrab. Ekskursion kan også komme på 
tale, såfremt deltagerantallet bliver tilstrækkeligt. Det kunne fx være en tur til og 
ophold i en koncentrationslejer. HistorieNØRD afsluttes med et oplæg af 
gruppens arbejder gennem året, det kunne være plancher, materiale til 
gymnasiets FB profil, oplæg i fællessalen til en morgensamling eller besøg i 
klasser. 

Tilmelding: Kontakt venligst Rasmus Bukhave (RB) eller Jens Melson (JM) over 
lectio senest d. 15/10. 

Hvor/hvornår: Kommer senere. 

Lærere: Rasmus Bukhave (RB) og Jens Melson (JM) 

 

 



Vokalgruppen Zubeato 
Vokalgruppen Zubeato er til for at give særligt talentfulde sangere mulighed for 
at udforske sangstemmens udtryksmuligheder sammen med andre ligesindede. I 
løbet af en række intensive øvegange arbejder eleverne med klang, rytmik, 
dynamik, sammensang og udtryk samt mikrofonteknik. I gruppen oparbejder vi et 
repertoire på adskillige arrangementer, der spænder fra gedigen pop til mere 
eksperimenterende klang-numre. Forløbet afrundes med optræden på og – om 
muligt – uden for skolen. 
 
Tilmelding: Auditions sandsynligvis i november. Kontakt John Mahoney eller Sofie 
Hust Augustesen for nærmere information. 

Hvor/hvornår: Kommer senere.  

Lærere: John Mahoney (JO) og Sofie Hust Augustesen (HU) 

 

ZOOM Teaterfestival 
Zoom er et samarbejde mellem // UngAalborg // Det Hem´lige Teater // Teater 
Nordkraft. Festivalen er bindeled mellem de spirende og boblende unge 
teatersjæle og byens etablerede scener - og fra Aalborghus Gymnasium 
dramatiske talentmasse deltager vi med vores bedste forestillinger, side om side 
med forestillinger fra TGK, Kulturskolen, professionelle gæstespil m.fl. 
 
Tilmelding: Kontakt Lisbeth Sørensen (LS) eller Mette Jellesen (JL) over lectio. 
Saml et hold, lav en forestilling – og få hjælp i frivillig dramatik, som ligger i marts 
og april 2017 (men, grib fat i os allerede i november, når idéen er der!). 
 
Hvor/hvornår: Festivallen løber af stablen i april 2017.  
 
Lærere: Lisbeth Sørensen (LS) og Mette Jellesen (JL) 

 

 

Forskerspire 
Projekt Forskerspirer giver elever med et stort fagligt overskud, mulighed for at 
fordybe sig i et selvvalgt emne og udarbejde forslag til et forskningsprojekt. Man 
kan lave projekter inden for alle fagområder, og der er mange muligheder inden 



for både humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.  

Kontakt: Dan Tillebæk (DT) over lectio eller på: dt@aalborghus.dk 

 

Unge forskere 
Unge Forskere Senior er for dig, som laver studieretningsprojekt SRP inden for 
det naturfaglige område, og endnu ikke er startet på en videregående uddannelse. 
Projektet skal laves alligevel - hvorfor ikke forsøge at vinde med det? Semifinalen 
afholdes her på Aalborghus d. 20/3 2017. 

Kontakt: Kisten Neuschild (NE) på mail: ne@aalborghus.dk 

 

Nordjyllands naturtalent 
Nordjysk Naturtalent er en talentkonkurrence, som hvert år præmierer de bedste 
naturvidenskabelige studieretningsprojekter skrevet af nordjyske 
gymnasieelever, inden for kategorierne: fysik, kemi, biologi eller matematik.  

Kontakt: Dan Tillebæk (DT) over lectio eller på: dt@aalborghus.dk 

 

Talentakademi 
Hvis du har lyst til at prøve kræfter med et ambitiøst miljø, som udfordrer din 
faglighed og giver dig mulighed for at møde andre talentfulde elever, så er 
talentakademiet måske noget for dig. 

Nordjyske Gymnasiers talentakademi er en fælles koordineret indsats for 
talentfulde elever i hele Nordjylland. Målet er at sikre talentfulde elevers trivsel 
og udvikling samt udfordre dem på et passende niveau og samtidig løfte 
klassernes niveau generelt. Talentakademiet udbyder deltagelse i tre 
hovedgrupper, nemlig ’Sundhed og teknologi’, Business’ og ’Humaniora’. 

Akademiet retter sig til 2.g og løber over tre semestre (eller halvandet år). Der 
skal ansøges for at deltage. 

Kontakt: Dan Tillebæk (DT) over lectio eller på: dt@aalborghus.dk 
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Den opdaterede liste over vores aktuelle talentudbud, hvor du kan læse mere om 

de enkelte aktiviteter, finder du snart i sektionen Aalborghusliv på vores 

hjemmeside. 

Hvis du er interesseret og/eller gerne vil deltage i et talentforløb, henvender du 

dig til pågældende lærer eller til skolens talentkoordinator. 

Du kan også holde dig orienteret om aktiviteterne ved at holde øje med beskeder i 

lectio og Firstclass, på hjemmesiden i sektionen Aalborghusliv eller til skolens 

morgensamlinger. Det kan også være, at dine lærere opfordrer dig til at starte i en 

bestemt talentaktivitet. 

Talentforløbet bliver attesteret ved, at vi efter forløbet giver dig et talentbevis. 

 

 

 

 

 

Hvis du har spørgsmål kan du altid henvende dig til skolens talentkoordinator: 

Uddannelsesleder  

Dan Tillebæk 

dt@aalborghus.dk 

Tlf.nr.: 30224336 
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