Mentiqa Nordjylland
- en friskole for højt begavede børn.
Her sættes børnenes trivsel i centrum, for at optimere
mulighederne for at de kan udnytte deres potentialer
fuldt ud.
Mentiqa Nordjylland er beliggende tæt ved Aalborg
Vestby station.

Kontakt os
Har du spørgsmål, eller er du interesseret i en samtale
om en eventuel skolestart for dit barn, så ring eller skriv
til os på telefon 98221911 mandag-fredag 8.00-14.00
eller pr. mail info@mentiqa-nordjylland.dk
På vores hjemmeside kan du læse meget mere om skolen. Her ﬁnder du også ﬂere links til steder, hvor du kan
læse mere om børn med høj begavelse.

Mentiqa Nordjylland
Strandvejen 35
9000 Aalborg
98221911
info@mentiqa-nordjylland.dk
www.mentiqa-nordjylland.dk

Hvorfor er
vand vådt?

Mentiqa Nordjylland
- Nordjyllands skoletilbud
for højt begavede børn

Hvad vil det sige at være ”højt begavet”?
At være højt begavet betyder ikke nødvendigvis, at man
er et geni, eller at man er dygtig til alting. At et barn er
højt begavet giver sig snarere til kende ved særlige måder at forstå, erkende og lære.

Kendetegn

Højt begavede børn i skolen

Prøv at gennemgå følgende kendetegn. Hvis du kan genkende ﬂere af disse træk hos dit barn, er der sandsynlighed for, at han eller hun er højt begavet.

En del af gruppen af højt begavede børn klarer sig godt
og trives i det almindelige skolesystem. Men erfaringerne
viser også, at en del af børnene mistrives i det normale
skolesystem, hvor de opleves – og oplever sig selv – som
anderledes. De falder igennem på grund af deres anderledes tænkemåde – både i visse faglige sammenhænge
og socialt, hvor de ofte har svært ved at begå sig.
Barnet kan være optaget af død, krig og lignende på
et intellektuelt niveau, der ligger over dets alder, men
mangler redskaber til at rumme og bearbejde emnerne
følelsesmæssigt. Det kan resultere i ængstelighed og
trang til at kontrollere sine omgivelser.

Kender du det?
Måske lyder noget af det du her har læst bekendt. Måske
kender du det fra dit eget barn? Eller fra naboens? Eller
Peter henne i børnehaven?
Måske er Mentiqa Nordjylland også det rigtige skoletilbud
for dit barn?

Mentiqa Nordjylland
Mentiqa Nordjylland er et skoletilbud til børn med høj begavelse. Her er nøglebegreberne i arbejdet med eleverne
rummelighed, trivsel og faglighed. På Mentiqa Nordjylland er der mulighed for at være i et skolemiljø med ligesindede, blive mødt med accept og forståelse, blive
udfordret på sine potentialer og hjulpet på vej, der hvor
det bliver svært, når man er højt begavet. – Og det er
vigtigt! På Mentiqa Nordjylland ved vi nemlig, at børn der
trives både fagligt og socialt lærer bedst.
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Er forud for andre børn på samme alder.
Har fået et tydeligt sprog meget tidligt.
Foretrækker voksne frem for andre børn.
Kan virke meget følsom og sensitiv.
Er ekstremt nysgerrig.
Har vilde, skøre ideer og er åben for dine ideer.
Kan fokusere og være vedholdende.
Ser detaljer i alt og spørger til dem.
Er meget målrettet.
Har en begrebsverden forud for sin alder - bekymrer sig for
eksempel om krig og død.
Klarer sig godt uden at arbejde hårdt for det.
Er akademisk orienteret – lærer tal og bogstaver af sig selv
og ofte meget tidligt.
Diskuterer i detaljer og er omstændelig.
Viser stærke holdninger og synspunkter.
Er intens – virker opmærksomheds- og kontaktkrævende.
Tænker abstrakt – kan udlede essensen af en
voksensamtale.
Skaber nyt frem for at kopiere.
Holder af at lære – vil hele tiden vide mere.
Bearbejder information – vil vide ”hvorfor”.
Gætter godt – kan ofte intuitivt svare på spørgsmål og løse
opgaver.
Husker godt – ved for eksempel hvor du lagde
nøglerne i går.
Trives med kompleksitet og ser sammenhænge.
Er ivrigt observerende – målrettet og intens nysgerrig.
Er meget selvkritisk – grænsende til det perfektionistiske.
Kan have svært med social interaktion med jævnaldrende
børn.

(Kilde: Ole Kyed, børnepsykolog)

