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VIL DU DYRKE DIT TALENT? 
 

Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2017? 

Elsker du musik, kunst, design eller performance ? 

Drømmer du om at skabe dit eget professionelle udtryk ? 

Er du frisk på at få udfordret og udviklet dine evner? 

Vil du gerne dyrke dét, du brænder for, i skoletiden? 

Lyder fællesskab, fede oplevelser og nye venner spændende? 

 
KUNSTTALENTKLASSEN 

- FOR ELEVER FRA HELE SLAGELSE KOMMUNE 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUNST 

& DESIGN 

SANG 

& MUSIK 

SCENEKUNST 

& TEATER 
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FOR UNGE MED EVNER OG AMBITIONER 
 

Kunsttalentklassen er et særligt uddannelsestilbud til 

talentfulde unge i folkeskoler i hele Slagelse Kommune. 

Tilbuddet er til dig, som skal begynde i 7. klasse til sommer, 

og som har evner og ambitioner inden for kunst/design, 

sang/musik eller scenekunst/teater. 

Undervisningen foregår med udgangspunkt i Skælskør 

Skole. Her har du de samme obligatoriske fag og det samme 

timetal som andre folkeskoleelever, men 4- 5 timer om ugen 

får du koncentreret undervisning i dit talentfag. 

Kunsttalentklassen optager elever fra 

Slagelse Kommune og omegnskommunerne. 

Det første hold begyndte i skoleåret 2016/2017. 

 
 

NEMT AT KOMME 

TIL OG FRA SKOLE 

Busserne går til Slagelse hver 

halve time og mod Korsør, Næst- 

ved og Sorø hver time. De fleste 

ruter har stoppested 100 meter 

fra skolen. Der er 800 meter til 

busterminalen i Skælskør. 
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MENNESKET OG TALENTET ER I FOKUS 
 

Talentfagene bliver gennemført i et tæt samarbejde mellem skolens undervi- 

sere, professionelle udøvere og kompetente partnere fra hele kommunen. 

Sammen skaber de fysiske, faglige og sociale rammer, der giver dig mulighed 

for at folde dig ud – både som menneske og som talent. 

Du skal vælge én af talentklassens tre linjer. Når du er optaget, planlægger vi 

sammen med dig og dine linjekammerater et forløb, der matcher jeres 

interesser og karrierevej. 

 

 

ET STÆRKT TEAM 
 

Et stærkt lærerteam koordinerer undervisningen i kunsttalentklassen, 

båret frem af en ny, engageret skoleledelse med opbakning fra Slagelse 

Kommune og de udøvende kunstnere. 

Skælskør Skole kører i forvejen succesfulde forløb i musisk-kreative fag bl.a. i 

samarbejde med det internationale keramikcenter Guldagergaard og med 

Slagelse Musikskole og Skælskør Billedskole, der begge har egne lokaler på 

skolen. 



 

LINJE: 
KUNST & DESIGN 

 
Vi åbner døren til en professionel kunstverden og et internationalt miljø af 

særdeles høj kvalitet. 
- 

Du møder udøvende kunstnere og får lov at afprøve dig selv i en masse 

arbejdsprocesser og stilarter, f.eks. billedkunst, keramik, arkitektur, 

beklædning og smykker. 

Vi introducerer dig selvfølgelig også til fremtidens teknologier - 

bl.a. 3D-print i plast og porcelæn, silketryk på porcelæn 

og meget andet. 

SCENEKUNST 

& TEATER 

 

 
MUSIK 

& SANG 

Kunst & Design bliver planlagt og gennemført i 

samarbejde med bl.a. Skælskør Billedskole, 

Keramisk Center Guldagergaard og 

Kunstnerlavet KIT. 
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Kunst &  
Design 



 

 
 
 

 

MUSIK 

& SANG 

 
 
 
 

 
LINJE: 

MUSIK & SANG 
 
 

 
 

SCENEKUNST 

& TEATER 

 
KUNST 

& DESIGN 

Her udvikler vi din stemme, din musik og/eller dit instrument. 
 

Sammen med Slagelse Musikskoles undervisere sammensætter vi 

et forløb, der er koblet til musikskolens talentlinje og Musikalsk Grund 

Kursus Sjælland (MGK). 
 

Der er mulighed for at beskæftige sig med såvel rytmisk som klassisk musik. 
 

Har du ambitioner om at producere musik, udvider vi selvfølgelig forløbet til 

fagområder som for eksempel lydteknik, sangskrivning og komposition. 

Slagelse Musikskole har en afdeling på Skælskør skole med lokaler, der netop 

er blevet sat i stand, og undervisere, der selv er udøvende musikere og konser- 

vatorieuddannede. 

 

6 



 

LINJE: 
SCENEKUNST & TEATER 

 
Teater, musical, performance. Denne linje har fokus på dét, der sker i og uden- 

for scenens rampelys, og her kan du tage livtag med det hele i gode og trygge 

rammer. 

Sammen med bl.a. Borreby Teater udvikler vi dine personlige 

kompetencer og afklarer dine muligheder for eventuelt 

at fortsætte vejen mod en professionel karriere. 
 

Borreby Teater har professionelle faciliteter og 

kan trække på professionelle undervisere. 

 

MUSIK 

& SANG 

 
 

 
KUNST 

& DESIGN 

Et samarbejde med udbydere af De 

Scenekunstneriske Grundkurser (SGK) 

er oplagt. 
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SCENEKUNST 

& TEATER 
 



8  

HVEM KAN BLIVE OPTAGET? 
 

Du behøver ikke at have vundet konkurrencer, givet koncerter, deltaget 

på udstillinger eller have været til 20 auditions for at gå i talentklassen. 

Det er dit engagement, din vilje og din lyst til at blive endnu bedre til dét, 

du brænder for , der tæller – uanset om det er design, musikproduktion 

eller stand-up. Du skal også være parat til udfordringer, fællesskab og 

frihed under ansvar. 

Til gengæld lover vi dig dygtige undervisere og mål- 

rettede forløb, der giver dig et fagligt og personligt 

boost, du kan tage med dig videre i livet. 

 
 

VIGTIGE DATOER: 

30. nov. 2016: Informationsmøde kl. 19-21 

23. jan. 2017: Ansøgningsfrist  

  2. feb. 2017 : Besøg af ansøgerne 

Uge 8.  2017: Samtaler 

Uge 9.  2017: Besked om optagelse 

 

 
 

LÆS MERE OM 
optagelseskriterier 

og optagelses- 
udvalget: 

slagelse.dk/ 
skaelskoertalent 
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SÅDAN SØGER DU 
 

Fristen for at søge om optagelse i kunsttalentklassen 

2017/2018 er d. 23. januar 2017. 

Du skal skrive en ansøgning og vedhæfte en udtalelse fra din 

kontaktlærer på din nuværende skole. 

Hvis du går i musik- eller billedskole, på et dramahold, til kor, 

dans eller lignende, vil vi også gerne have en udtalelse derfra. 

Læs mere på slagelse.dk/skaelskoertalent. 
 
 
 

 
 

SEND DIN ANSØGNING 
 

Din ansøgning sendes eller mailes til: 

Skælskør Skole, Gammelgade 10, 4230 Skælskør 

skaelskoer.skole@slagelse.dk 

INFORMATIONSMØDE 
FOR ELEVER OG FORÆLDRE 

Onsdag den 30. Nov. 2016 
kl. 19-21 på Skælskør Skole 

 
Husk tilmelding 

skaelskoer.skole@slagelse.dk 
tlf. 5816 0800 

mailto:skaelskoer.skole@slagelse.dk
mailto:skaelskoer.skole@slagelse.dk
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Slagelse viser initiativ til at styrke arbejdet med talentudvikling ved at 

give elever bedre muligheder for at udvikle deres kunstneriske 

færdigheder og samtidig få en god faglig ballast i skolen. 

Forsøget med særlige kunsttalentklasser kan være med til at styrke 

elevernes motivation og læring. Jeg vil derfor opfordre andre 

kommuner til at lade sig inspirere af kommunen til at søge om 

lignende forsøg, så vi kan få flere erfaringer. 

Ellen Trane Nørby 
Minister for børn, undervisning og ligestilling 

 
 
 
 
 
 

 

Med kunsttalentklassen kan Slagelse Kommune give eleverne bedre 

muligheder for at udvikle deres kunstneriske færdigheder i et talent- 

miljø med andre unge i kombination med deres skolegang. 

Kommunen vil derfor optage elever i en særlig klasserække på 

baggrund af en vurdering af elevernes kunstneriske niveau. 

Per Kensø 
Skolechef, Slagelse Kommune 

” 

” 
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OM SKÆLSKØR SKOLE 

Skælskør Skole arbejder ud fra en model hvor vi har 30 normale uger 

og 10 faglige fordybelsesuger pr. år. Skemaet er bygget op af 60 min. 

moduler, så man har et fag I enten 60min. eller 120 min. 

Vi prioriterer et højt fagligt niveau, der tager udgangspunkt i den 

enkelte elevs muligheder og formåen. Vi har b.la. individuelle, 

skemalagte målsamtaler i dansk og matematik. 

Hos os får eleverne undervisning i et fællesskab med plads til alle. Vi 

lægger vægt på at have glade, trygge elever og medarbejdere, der 

befinder sig godt. Det aktive, ligeværdige samarbejde mellem skole og hjem 

spiller  også en væsentlig rolle. 

Vi har 400 elever og 35 lærere/pædagogisk personale samt et stort netværk 

inden for det kreativt formidlende. 

 
 
 
 

KONTAKT 

Skoleleder Henrik Meyer 
tlf. 5816 0807 / hemey@slagelse.dk 

 

 
Viceskoleleder Poul Kjær Sørensen 
tlf. 6124 8151 / pksor@slagelse.dk 

mailto:hemey@slagelse.dk
mailto:pksor@slagelse.dk
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KUNSTTALENTKLASSEN 
 

Kunsttalentklassen er et unikt uddannelsestilbud til 

dig, der skal begynde i 7. klasse til sommer, og som 

har evner og ambitioner inden for kunst/design, 

sang/musik eller scenekunst/teater. 

Undervisningen foregår med udgangspunkt i 

Skælskør Skole. Du har samme fag og timetal som 

andre folkeskoleelever, men 4-6 timer om ugen 

koncentrerer du dig om din særlige talentklasse. 

Kunsttalentklassen optager elever fra Slagelse 

Kommune og omegnskommunerne. Det første hold 

begyndte i skoleåret 2016/2017. 

KOM OG VÆR MED :-) 

 
 
 
 
 

 
INFORMATIONSMØDE FOR 

ELEVER OG FORÆLDRE 

Onsdag den 30. November 

kl. 19-21 på Skælskør Skole 

Husk tilmelding 
skaelskoer.skole@slagelse.dk 

tlf. 5816 0800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober 2016 

Skælskør Skole, Gammelgade 10, 4230 Skælskør 

slagelse.dk/skaelskoertalent 

mailto:skaelskoer.skole@slagelse.dk

