Talentsporet
For særligt motiverede elever

Erhvervsuddannelsescenter Syd

Talentsporet på EUC Syd
Talentsporet er et samarbejde mellem lærlingen/eleven, virksomheden og skolen
Talentfulde elever har nemmere ved deres
fag, gør tingene på en mere kvalificeret
måde og synes det er sjovt at beskæftige sig
med faget og at lære. Potentielle Talentelever, besidder en stor grad af motivation og
udvikler sig både fagligt og personligt.
Talentudvikling sker bedst i et dynamisk og
inspirerende miljø, derfor tilrettelægger vi vores
talentspor efter det kompetenceniveau eleven
har på et givent tidspunkt og bygger hele tiden
videre på det. Eleven kan på den måde altid
følge med i sin faglige og personlige udvikling.
På Talentsporet arbejder vi ikke kun for at styrke
eliten. Vi vil udvikle de unge i et højt fagligt miljø
med udgangspunkt i den enkeltes styrker og
personlighed og for at sikre, at der i fremtiden er
endnu flere dygtige faglærte.
Formålet med talentudvikling
• Nysgerrige og motiverede lærlinge/elever
• Et dynamisk uddannelsesmiljø
• Lærlinge med initiativ og ejerskab for deres
uddannelse
• Et tættere samarbejde skole/virksomhed
• At hæve det faglige niveau op over standard
Virksomhed
Når I som virksomhed, sammen med lærlingen,
vælger Talentsporet på EUC Syd, siger I ja til at

Er du talentelev er du
motiveret, bruger dig selv
og tager ejerskab for din
uddannelse og læring

dygtiggøre og udfordre eleven i højere grad end
en almindelig elev. Det er medvirkende til, at
lærlingen bliver mere kompetent og fagligt højt
kvalificeret.
Den største del af uddannelsen er lærlingen i virksomheden,
og der skal holdes
fokus på talentudviklingen gennem
hele uddannelsen.

Valg af
Talentspor
Sæt kryds i
feltet på uddannelsesaftalen
Vil I først høre
mere, så kontakt
faglæreren eller en
konsulent

Hvad kræver det af
virksomheden
• Interesse for at
dygtiggøre den
fagligt motiverede
lærling
• En medarbejder
i virksomheden
skal være mentor for lærlingen
• Lyst til et tættere samarbejde med skolen, så
både virksomhed og lærling får mest muligt
ud af talentpotentialet.

Lærling/elev
Er du elev med talentpotentiale inden for dit
fag, har du muligheden for at tage uddannelsen
på Talentsporet. Snak med din mester og din
underviser om muligheden for at tage Talentsporet.
Hvad kræver det at vælge Talentsporet
• Lyst og nysgerrighed til dit fag
• Engagement og en større grad af udholdenhed, fx skal der bruges mere tid på talentopgaverne, nogle gange også uden for skoletid
• Du skal tage ejerskab for dit udviklingsforløb,
dvs. du skal selv være motiveret og arbejde
seriøst med dine ting

Vi skaber
et højt
fagligt miljø

Uddannelser
med talentspor
Automatiktekniker
Data/It supporter
Ernæringsassistent
Frisør
Gastronom
Industritekniker
Bygningsmaler
Murer
Personvognsmekaniker
Smed
Snedker
Struktør
Tømrer
VVS og energi

Man skal bruge masser af tid
og hele tiden udfordre sig
selv og fokusere på at blive
ved og blive bedre
- og så blive endnu bedre.

EUC Syd
På skolen tilbyder vi
forskellige
udviklingstilbud, så
der sker variation i talentforløbet. 25 % af uddannelsen
på Talentsporet er på et højere niveau end det normale,
og det starter allerede på hovedforløb 1..
Talentsporet er bl.a. fag på et højere niveau, ekstra
erhvervsfaglige udfordringer og ekstra fokus på tværgående temaer oveni læseplanen.

Fra skolen er det en del af Talentsporet
• At elev og virksomhed vejledes i Talentsporet
• Samtaler effektiv feedback mellem talentelev, virksomhed og skole
• Interesse i at udvikle opgaver til eleven sammen med
virksomheden
• Synliggørelse af elevens udvikling
På hjemmesiden under EUD og EUX kan du læse mere
om Talentspor, og hvad de enkelte uddannelser byder
ind med.

Det er vores opgave at give dig de
helt rigtige betingelser og
udfordringer. Dit talent skal
udvikles, så du bliver den bedste
udgave af dig selv.
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