
FOREDRAG MED FOKUS 
PÅ HØJTBEGAVEDE BØRN I SKOLEN
Med et foredrag kommer du og I rigtig langt. Vores foredrag giver dig og din skole et fag-
professionelt indspark om højtbegavede børn i undervisningen. Foredraget gør dig som 
skoleleder, lærer eller pædagog skarp på højtbegavede børns særlige kendetegn, deres 
udfordringer og styrker og hvorfor det er så vigtigt, at vi som fagpersoner arbejder bevidst 
med denne gruppe af elever.

De højtbegavede elever sidder i stort set alle klasser, men du ser dem ikke nødvendigvis, 
hvis de mistrives, keder sig og ikke udnytter deres potentiale. Med vores foredrag får I som 
skole et stærkt udgangspunkt for at skabe et fælles sprog til at se og tale om disse elever, 
samt hvordan I hjælper dem. 

Foredraget krydres med en masse eksempler, konkrete værktøjer og øvelser du kan tage 
direkte med ud i klassen. Læg dertil en god portion energi, humor og mulighed for at stil-
le spørgsmål undervejs, så har I, hvad der skal til for at skabe jeres fundament af viden om 
højtbegavede børn, der forventes qua den nye politiske aftale, der træder i kraft i 2024.

Vi sætter fokus på
• Kendetegn og identifikation af højtbegavede børn.

• Udfordringer og muligheder i undervisningen.

• Samarbejde, trivsel og diagnoser.

• Organisering og holddeling.

• Konkrete værktøjer og brugbare tips.

Efter foredraget vil du have større viden om højtbegavede børns kendetegn, og hvordan 
du kan identificere dem i din undervisning. Du bliver i stand til at arbejde bevidst med 
børnenes motivation, styrker og udfordringer med udgangspunkt i nye tanker om 
differentieret undervisning.
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Det praktiske
Vores foredrag afholdes på jeres skole og varer ca. 2 timer.

Foredraget koster 15.000 kr. ex. moms + udgifter til transport. 

Hvis et foredrag kunne være noget for dig og din skole, så send en mail eller ring til os. Vi kan 
altid finde plads til et foredrag.

Foredraget kan uden problemer tilpasses, så det rammer jeres ønsker og udgangspunkt. 

Om foredragsholderen 
Foredraget afholdes af Rikke Christensen, som er stifter og ejer af Clever Consulting og 
medstifter af SHINE akademiet. Rikke er uddannet lærer og har en mastergrad fra Roskilde 
Universitet. I mere end 20 år har Rikke arbejdet med høj begavelse og undervisning både som 
lærer, leder og skolekonsulent i folkeskolen. 

Ud over at være en eftertragtet foredragsholder er Rikke med i flere store kommunale indsat-
ser omkring højtbegavede børn i skolen og underviser på Clever Consultings vejlederuddan-
nelse om højtbegavede børn. . 

Det er ligeledes Rikke, der har udviklet kompetenceforløbet og det to-timers undervisnings-
tilbud High Performance, som er implementeret på skoler rundt om i landet.
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