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Til rektor, avdelingsleder og realfagslærere 
  
Talentfulle elever som trenger faglige utfordringer i realfag 
Tilpasset opplæring til elever med stort og ekstraordinært læringspotensial har tradisjonelt 
sett ikke vært prioritert i norske skole. VilVite kan tilby elever med stort læringspotensial - og 
særlig interesse i matematikk, teknologi og naturfag å delta på vårt Talentsenter i realfag. 
Det kan være elever som er spesielt ivrig til å lære, eller de som kanskje kjeder seg fordi de 
allerede mestrer oppgavene. Forutsetningen er at elevene presterer på høyt nivå i ett eller 
flere av realfagene, eller at de har potensiale for å gjøre det. Talentsenteret på VilVite skal 
finne, dyrke og inspirere realfagstalenter som kan gjøre store ting i fremtiden.  
 

 
Hva er Talentsenter i realfag på VilVite? 
Talentsenteret er en oppfølging av Kunnskapsdepartementets realfagsstrategi «Tett på 
realfag». VilVite er ett av fire vitensentre som har fått i oppgave å gjennomføre et 
pilotprosjekt på etablering av Talentsenter.  

 

  
 Hva tilbyr vi elevene som får plass? 

 Elevene som får plass, får bli med på samlinger med spennende tema og oppgaver 
innen realfag. 

 Faglig tilbud som er utviklet i samarbeid med Universitetet i Bergen, Høgskolen på 
Vestlandet og Norsk Lærerakademi. 

 Vi arrangerer også sosiale aktiviteter som knytter vennskap og nettverk. 
 

 
Hvem kan søke om plass på Talentsenter i realfag på VilVite? 

 Elever med forsvarlig reisetid til Bergen 

 Elever som har særlige interesser innen realfag og ønsker større faglige utfordringer. 

 Elever som kommer til å gå i 7., 8., 9., 10. trinn, VG1 eller VG2 i skoleåret   
2019/2020. 

 Elever som presterer på høyt nivå eller har potensiale til å prestere på høyt nivå i 
realfag. 

 Elever som ikke får nok utfordringer og ikke får ut sitt læringspotensial i den ordinære 
skolen. 

 OBS! Elevene må selv være motiverte for å delta. 

 Det er mulig å melde på elever som har deltatt på Talentsenteret tidligere. Vi vil 
tilpasse tema og innhold til de som har vært med før. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

mailto:post@vilvite.no


VilVite, Bergen Vitensenter AS             post@vilvite.no T: +47 55 59 45 00 
Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen vilvite.no       Org.nr.: 989 005 049 MVA 

Påmeldingsfrist 1. mai 2019 
Skoler som er interessert i være med må fylle ut dette skjema 
https://goo.gl/forms/hCp5v45w8kxQ3MvZ2   
 
 
Etter 1. mai vil dere få en epost fra oss med antall elevplasser som tildeles din skole. Dere vil 
også få invitasjon til lærerkurs (frivillig) og tilsendt skjema som kan hjelpe dere å velge ut de 
elevene som trenger tilbudet mest.  
  
 
Talentsenter i realfag på VilVite kan kontaktes på e-post for spørsmål på epost 
talentsenter@vilvite.no 
  
 

 
Med vennlig hilsen 
Ola Kåre Risa 
Prosjektleder Talentsenter i realfag 
VilVite, Bergen Vitensenter AS 
Thormøhlensgate 51 
5006 Bergen 
e-post: talentsenter@vilvite.no 
www.vilvite.no 
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