
Procedure for indstilling af elever til Masterclass på Slotshaven 

Gymnasium skoleåret 2023-24 

 

Målgruppen retter sig mod talenter på 8. og 9. klassetrin, og talent defineres bredt som: 

 

- De højt begavede elever (klassisk definition med høj IQ som tegn på logisk eller matematisk 

intelligens) 

- Elever med talent inden for et eller flere af Masterclass fagene  

- Højt motiverede elever med evner i fagene   

 

Indstillingsprocedure 2023-24: 

Skolerne informeres om tilbuddene via mail, Slotshaven Gymnasiums hjemmeside, læringscirklen samt evt. 

på skolernes møder, hvor Slottet meget gerne stiller op og præsenterer.  

Herefter: 

- Der udpeges en kontaktperson (navn, mail og telefonnummer) fra skolen. Kontaktpersonen anføres 

på nedenstående skema med relevante kontaktoplysninger: mail, skolens 

telefonnummer/mobilnummer. 

- Ved skolestart meldes de præcise datoer, undervisere, lokaler og mødedatoer ud fra Slotshaven 

Gymnasium. En reminder udsendes i september-oktober med evt. justeringer. 

- I august beder skoleledelserne fra de lokale skoler faglærere i 8.+9. klasse om at tage stilling til 

indstilling af elever, som er inden for målgruppen. Hver skole har som udgangspunkt mulighed for 

at indstille min. 3 elever til hver Masterclass. Der må gerne indstilles flere elever, men eleverne skal 

indstilles i prioriteret rækkefølge (og med fulde navn og klasse). Det er vigtigt, at skolerne screener 

eleverne omhyggeligt ift. fagligt niveau, motivation og overskud. Normalt indstilles elever til 

Masterclass i ét fag.  

- Faglærere afklarer med elever og forældre, om eleven ønsker at ansøge om at deltage. 

- Faglæreren indstiller til skoleledelsen med angivelse af elevnavn, klasse og type af Masterclass. 

- Skoleledelsen indstiller elever til Masterclass på nedenstående skema, som sendes til rektor på 

Slotshaven Gymnasium, Brian Juul – bju@slotshaven.dk senest med udgangen af september (men 

meget gerne før).  

- Slotshaven Gymnasium afgør, hvilke elever, der kan deltage og sender besked til skoleledelserne 

med et informationsbrev om de praktiske forhold (mødeplan, mødested, første gang, 

lærerbesætning, mm.). Gymnasiet opretter kun Masterclass, hvis der er over 12 elever tilmeldt den 

enkelte Masterclass. Derudover udarbejder gymnasiet en venteliste, hvis der er for mange 

indstillede elever.  

- Skoleledelsen sørger for, at informationen går ud til de konkrete elever, forældre og faglærere, og 

det er skoleledelsen, som står for evt. opfølgning med de konkrete elever og forældre. 

- Slotshaven Gymnasium giver besked til hjemskolen ved evt. aflysninger/ændringer samt via SMS-

kæde til eleverne. Evt. aflyste undervisningsgange lægges normalt til i slutningen af forløbet efter 

aftale. 

mailto:bju@slotshaven.dk


Indstillede elever i prioriteret rækkefølge: 

Skole:  
 
 
 

Kontaktperson:                                                                             mail/tlf: 
 
 
 
 

Masterclass MATEMATIK 

NAVN: Klasse: 

1.  
2.  

3.  

Masterclass SCIENCE 

NAVN: Klasse: 

1.  

2.  

3.  
Masterclass SPANSK 

NAVN: Klasse: 

1.  

2.  
3.  

Masterclass ENGELSK 

NAVN: Klasse: 

1.  

2.  

3.  

Masterclass BUSINESS 

NAVN: Klasse: 

1.  

2.  
3.  

Masterclass SAMFUNDSØKONOMI 

NAVN: Klasse: 

1.  

2.  

3.  

 


