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På Almas skole har alle børn en IQ på over 130: Sådan
bliver de undervist
På Atheneskolen i Søborg skal børnene have en IQ på mindst 130 for at blive optaget. Det betyder, at de er blandt de to

procent mest intelligente på deres alder. Berlingske har besøgt skolen for at �å et indblik i, hvordan undervisningen

foregår på en skole for højt begavede børn.
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Hør Vitus og hans mor fortæller om, hvordan de opdagede, at han var højt begavet og hvilke kendetegn, man selv kan kigge efter. Produktion: Vera Rosenbeck

 JULIE DALGAS

Søndag d. 06. september 2020, kl. 08.25 Del denne artikel

»I bilens barndom var der ikke mange, der troede på en bil med en motor, der kørte på benzin,«

siger dansklæreren, Jesper Mønster Jørgensen, højt ud i klassen.

Eleverne kigger ned i deres kladdehæfter og skriver sætningen.

»De fleste mente, at fremtiden tilhørte en bil, der kørte på el,« lyder det kort tid efter fra

katederet.

Det er fredag, og det betyder, at 5. klasse på Atheneskolen skal lave ugens diktat i dansk.
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Diktaten er en helt almindelig diktat, som en 5. klasse på en folkeskole også kunne �å. Forskellen

er, at børnene i folkeskolen kun skal skrive enkelte ord. På Atheneskolen skal de skrive hele

sætningen. Og så har de ikke �ået lov til at øve sig på den hjemmefra, for ellers vil det blive for let.

Senere i timen viser det sig dog, at diktaten alligevel har været for let.

»Hør her venner,« siger Jesper begejstret ud i klassen, da han har rettet diktaterne.

»Jeg tror altså, at vi begynder på diktaterne for 6. klasse. Over halvdelen af jer har den her

fuldstændig fejlfri, og det er småfejl, som resten har lavet. Jeg ved godt, at det er lidt tidligt på

skoleåret, at vi allerede hopper op til 6. klasse, men I er klar.«

Atheneskolen ligger i Søborg og har eksisteret i 15 år. Den er én ud af tre skoler i Danmark, der

kræver en bestemt IQ for at blive optaget.

Børnene skal have en IQ på mindst 130. Det afgøres ved en såkaldt WISC-test, der er en IQ-test for

børn i alderen seks til 16 år, hvor børnene skal igennem forskellige delprøver, der blandt andet

måler den verbale forståelse og deres hukommelse. Det svarer til, at top-to procent af de mest

intelligente børn er velkommen på skolen.

Normalt har børn en IQ på mellem 90 og 110.

FAKTA

De højt begavede børn

Et nyt skoleår er skudt i gang. I den forbindelse sætter Berlingske fokus på skolens bedst

begavede elever.

Der findes omkring 33.000 børn med en IQ på 120 eller derover i Danmark. Det svarer til, at
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Børnene opfatter verden anderledes

Det er umiddelbart ikke til at se, at der er tale om en skole, hvor kun de højest begavede børn er

velkommen. Børnene �oller lige så meget som andre steder, de er lige så begejstrede, da de �år lov

til at tage mobilerne frem, og nogle enkelte glæder sig lige så meget til at �å weekend, som

børnene på andre skoler.

Men niveauet i undervisningen er anderledes.

I dansktimen er 5. klassen blevet bedt om at finde »Stav 5« frem – en ekstra stavebog for 5.

klasser.

En af drengene har allerede lavet hele bogen og skal have fat i »Stav 6« i stedet.

»Der findes kun op til »Stav 8«, og jeg frygter lidt, at du også når at blive færdig med den, inden

året er omme,« siger Jesper til drengen og smiler.

To drenge kommer op til Jesper og spørger fnisende, om klassen ikke kan �å en diktat på svensk

som en ekstra udfordring.

Han forklarer, at de elsker diktater.

»Hvert år, når det er sidste dag inden sommerferien, �år de en speciel udfordring, som de synes er

sjov. Jeg plejer at give dem en diktat for 8. klasse. Hvis der bare er én, der �år den helt fejlfri, er der

flødeboller til hele klassen,« siger dansklæreren.

Alma går i 5. klasse på Atheneskolen, der er en skole, hvor alle børn har en IQ på 130 eller derover.
Foto: Tobias Kobborg.
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Berlingske har i løbet af den seneste uge sat fokus på højt begavede børn. Eksperter fortæller, at

de bliver overset i folkeskolen, og at de mistrives, fordi de ikke bliver udfordret. Det kan blandt

andet føre til, at de aldrig �år udnyttet deres potentiale.

Jeppe Lilholt, der er skoleleder på Atheneskolen, fortæller, at det er grunden til, at der er behov

for en skole for højt begavede børn.

»De her børn opfatter verden anderledes end mange af deres jævnaldrende. Det gør dem ikke til

bedre børn eller bedre præsterende børn. Men det betyder, at de risikerer at ende i mistrivsel, hvis

de ikke er sammen med ligesindede, hvor de føler sig forstået,« siger han.

»Ofte har de en høj verbal forståelse og en høj ræsonnering, men en alderssvarende modenhed. I

en almindelig skole kan lærerne godt komme til at behandle dem ældre, end de er, fordi de lyder

ældre.«

Alma lærte sig selv at læse

Jeppe Lilholt fortæller, at folkeskolen er bygget på en fladere læringskurve end den, de underviser

efter på Atheneskolen.

Det betyder dog ikke, at børnene blot �år undervisningsmateriale, der er egnet til børn i større

klasser.

»De er ikke meningen, at de skal herfra og have lært alt, hvad man skal lære i gymnasiet, for så

kommer de bare til at kede sig der. I stedet forsøger vi for eksempel at flette emner, som klassen

interesserer sig for, ind i undervisningen,« siger han.

Hver fredag skal klassen lave diktat i dansktimen. Denne fredag må lærer Jesper Mønster Jørgensen erkende, at diktateten
er for let, og at de skal gå op i niveau.
Foto: Tobias Kobborg.
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»Der findes ikke særlig meget undervisningsmateriale til specielt højt begavede børn, så vi

benytter os af flere af folkeskolens grundbøger, men vi sammensætter også vores eget materiale,

så det passer til klassens faglige niveau. Hvis man i folkeskolen skal læse én Pontoppidan-novelle,

så læser vi måske tre. Og så perspektiverer vi det til andre fag og forhold i samfundet.«

I frikvarteret trodser de fleste fra 5. klassen regnen og løber udenfor for at spille fodbold og lege

på skolens legeplads.

Alma Simone Hewel, der er 12 år og går i 5. klasse, bliver sammen med to andre piger indenfor og

tegner i stedet.

Hun har gået på Atheneskolen siden 0. klasse. Selv om hun ikke ved, hvordan undervisningen

foregår i folkeskolen, ved hun godt, at hun �år sværere opgaver end sine veninder fra gymnastik.

»Det er rigtig fedt, at vi �år nogle sværere opgaver, og at vi hele tiden bliver udfordret. Jeg kan i

hvert fald godt lide at gå i skole her,« lyder det fra den 12-årige pige.

Hun kan ikke huske, hvad hendes IQ er, men hun kan huske, at hun lærte sig selv at læse allerede

i børnehaven.

»Jeg gad ikke rigtigt at vise det dengang, fordi der ikke var nogen andre, der kunne læse. Jeg ville

ikke føle mig anderledes, tror jeg. Men jeg har �ået at vide, at jeg kunne læse allerede dengang.

Engelsk har jeg også altid været god til,« siger hun.

Der går cirka 22 i hver klasse på Atheneskolen. Der er én klasse på hvert klassetrin fra 0. til 9. klasse – udover i 6. klasse, hvor
der netop er blevet oprettet en klasse ekstra på grund af efterspørgslen.
Foto: Tobias Kobborg.
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Efter frikvarteret skal klassen have kristendomskundskab. De er i gang med at lære om

vikingetiden. Det er normalt et emne, de skal igennem i 4. klasse, fortæller klassens lærer, men på

grund af corona er det blevet udskudt.

Eleverne skal læse højt fra en tekst, og selv om de ikke har dansk, har læreren sørget for, at

teksten er sværere at læse end de tekster, som normale 5. klasser skal igennem.

Der er stor begejstring fra flere af børnene, da de skal læse højt. Flere rækker hånden i vejret og

håber, at de bliver valgt som den næste til at læse højt. Der går dog ikke længe, før nogle – især af

drengene – begynder at rykke utålmodigt på sig og et par gange bliver bedt om at sidde stille, så

de ikke forstyrrer.

på Atheneskolen siden 0. klasse.Foto:Tobias Kobborg

Ikke en skole for eliten

Det koster 1.875 kr. om måneden at have et barn gående på Atheneskolen.

Der går cirka 160 elever på friskolen fordelt på 0. til 9. klasse. Der er lige blevet oprettet en ekstra

6. klasse, fordi efterspørgslen er stigende. Hver klasse har omkring 22 elever.

I årevis er skolen blevet betegnet som en »eliteskole«. Kritikken lyder, at skoler med sådanne

adgangskrav bliver en osteklokke for særligt intelligente børn med ressourcestærke forældre.

Men det er en fordom, lyder det fra Jeppe Lilholt.

»Vi er bestemt ikke en skole for eliten. Vi har forældre fra alle sociallag, der vender hver femøre

for at lade deres børn gå her. Det er rigtigt, at vi i forhold til karaktergennemsnit er en eliteskole.

Men det skyldes, at børnene trives her og derfor præsterer rigtig godt,« siger han.

Er det i orden at udelukke børn på ba�rund af IQ?

»Som det er i folkeskolen i dag, så er der behov for den her skole. Det er beskæmmende at tænke

på, at hvis vi tager udgangspunkt i de to procent nederste på skalaen, så er der masser af

specialtilbud til dem i folkeskolen. Men hvis vi tager de to procent øverste, så er der ingenting. De

skal jo nok klare sig, tænker mange. Men det er simpelthen ikke rigtigt. Mange af de her børn går

gennem hele skolelivet med en dyb ensomhed,« siger Jeppe Lilholt.

Han fortæller, at der også findes en fordom om, at Atheneskolen er en diagnoseskole, fordi nogle

tror, at særligt højt intelligente børn ofte har en form for autismediagnose.

Heller ikke det er korrekt, lyder det fra skolelederen.

»Vi har ikke flere børn med diagnoser end på andre skoler. Faktisk har vi nogle elever, der har gået

i specialklasse på deres gamle skole og har �ået at vide, at de har en diagnose, men når de kommer

her, bliver de helt normalt fungerende,« siger han.

Berlingske har tidligere beskrevet, at mange højt begavede børn kommer til skolepsykolog, fordi

de ofte opfattes som problembørn, men i hvert tredje tilfælde opdager skolepsykologen ikke, at

barnets vanskeligheder i virkeligheden skyldes høj begavelse.

Tilbage i 5. klasse på skolen er eleverne netop mødt ind til sidste time efter det store frikvarter.

Alma har gået på Atheneskolen siden 0. klasse.
Foto: Tobias Kobborg.
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De skal have natur og teknik.

Ind ad døren kommer en vikar.

»Øv,« lyder det samstemmende fra hele klassen.

De ville meget hellere have haft undervisning end at se film med en vikar på ugens sidste

skoletime.

    

Her er 11 tegn på, at dit barn er højt begavet

Frederik blev set som et problembarn i skolen. I
virkeligheden var han blandt de to procent klogeste
på sin alder

Andres og Lises femårige datter skal gå på en skole
for børn med IQ på mindst 130. Men hun skal ikke
være »supernørd«

Hvert tredje højt begavede barn bliver overset i
skolen – i stedet opfattes de som problembørn

Lærere og eksperter: Der er ikke plads til de klogeste
børn i folkeskolen
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Højt begavede børn i København skal udfordres mere: »Mange �år
ikke udløst deres potentiale«

Det vil provokere mange — her er videnskabens bedste råd til at
lykkes med parforholdet

Sådan finder du ud af, om dit barn i virkeligheden har haft en god
dag i børnehaven
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Analytiker advarer: Disse biler kan blive værdiløse efter klokken 12
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Hun er en del af en
»bekymrende« tendens: RUC-
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Novo-behandling – pris? 290 millioner
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1.
Superman-
skuespiller
gik fra at
være den
søde
nabopige til
leder af en
farlig
sexkult

»Jeg meldte mig ind i Nxivm for at

finde et formål. Jeg var fortabt og ville

finde et sted og fællesskab, som jeg

kunne føle mig tilpas i,« lød det fra

Allison Mack i retten sidste år, hvor

hun udtrykte, at hun var »meget,

meget ked af det« og tager ansvar for

sine handlinger.

2.
Nicolai kæmper stadig med
sin fortid: »Det er mest synd
for min kone. Når jeg har det
dårligst, tænker jeg, at hun
skal komme videre og finde
en anden«

Nikolaj

Stockholm og

hans kone Karina

fotograferet i

deres hjem i

Horsens onsdag

den 2. september

2020.
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Analytiker advarer: Disse biler kan
blive værdiløse efter klokken 12

BUSINESS

Dansk pizzakomet ramt af stort underskud:
»Det er virkelig ikke fedt at lukke steder ned«

BUSINESS  |  ABONNEMENT

Grøn omstilling kan blive nyt
IT-problem for Skat: »Man kan
jo godt begynde at ryste lidt i
bukserne ved tanken«

Analytiker advarer: Disse biler kan blive
værdiløse efter klokken 12

BUSINESS  |  ABONNEMENT

En hovedpine til 50 milliarder:
I dag vil Anders Eldrup gøre
en masse bilejere sure

  |  ABONNEMENT

Skænderierne tog til. Men Heidi og hendes mand fik
parforholdet til at blomstre ved en radikal beslutning
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Til forsiden

For fem år siden blev
hun landskendt på
ikonisk foto: Nu bor
hun i Sverige

Noor Al-Saedi leger med

en politibetjent på den

lukkede motorvej E45 nord

for Padborg i september

2015.

Analytiker: Disse
biler kan blive
værdiløse efter
mandag

Tusinder af ældre dieselbiler

kan blive gjort værdiløse af nye

og grønne bilafgifter, mener

markedsanalytiker.

5.
Måske var den svenske
coronastrategi alligevel
rigtig?

Antallet af ny

ecoronasmittede

styrtdykker i Sverige.

6.
Skænderierne
tog til. Men Heidi
og hendes mand
fik parforholdet
til at blomstre
ved en radikal
beslutning

Heidi Kølle Andersen og

hendes mand valgte for

efterhånden tre år siden, at de

ikke længere skulle leve under

samme tag. I dag har de hver

deres lejlighed i Odense, og det

har både reddet og styrket deres

parforhold.

7.
Stor guide: Sådan er
økonomien i at
vælge grønne frem
for traditionelle
biler

Snart kan bybilledet blive

præget af flere elbiler og

ladestandere, hvis det bliver

billigere at anskaffe sig en

»grøn« bil.

8.
Mystisk
kæmpekrater
dukker igen op i
Sibirien

Dette er det første af de nu 17

kratere, der er opstået på

Yamal-halvøen. Fotoet er fra

2014.
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