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ALLE HAR TALENTER

“ En undersøgelse har vist, at en ud af fem unge ikke 
var kommet videre i uddannelsessystemet syv år efter, 
at de havde forladt 9. klasse.”

Kilde: Folkeskolen.dk 22. januar 2016

UNGE SKAL UDDANNES
Alt for mange unge går ud af fol-
keskolen uden at være bevidste 
om, hvad de er gode til. Nogle 
mangler selvværd, selvtillid eller 
motivation. Det gør dem rådvil-
de og desorienterede, når de skal 
vælge uddannelse og job. Flere 
unge kommer slet ikke i gang 
med en uddannelse, hvilket øger 
deres risiko for at komme til at 
leve på offentlig forsørgelse. Alle 
har evner og talenter. Det handler 
blot om at hjælpe de unge til at få 
øje på dem!

GØR EN FORSKEL!
Med koncept ”Talentspejderne” 
kan I være med til at gøre en posi-
tiv forskel. Vi søger friske efterløn-
nere og pensionister, som vil være 
talentspejdere/mentorer for unge 
mellem 12 og 15 år, så de kan bli-
ve inspireret og få ideer til valg af 
uddannelse og job. Erfaringer vi-
ser, at det er den bedste måde at 
hjælpe dem på.



Vores talentprogram er udvik-
let i samarbejde med nogle af 
landets førende læringseksper-
ter* inden for hjerneforskning, 
læringsstile, pædagogik, positiv 
psykologi, mentoring og kostvej-
ledning. Programmet består af 24 
møder af ca. 1½ times varighed. 
Det vil være godt hvis møderne 

med den unge kan foregå på en 
arbejdsplads i dit lokalområde. 
Alternativt på et bibliotek eller et 
andet offentligt sted.  
Efter kort tid har den unge fået øje 
på sine evner og talenter. Nu kan 
I sammen undersøge hvilke ud-
dannelser og job, der efterspørger 
disse. Programmet er et guidet 

HJÆLP UNGE TIL AT FINDE 
DERES EVNER OG 
TALENTER

“ Jeg vil klart anbefale talentspejderne til alle unge. De 24 møder har gjort 
vores datter klar til at møde alle udfordringer på hendes vej. Kæmpe stykke 
arbejde I gør. Stor ros til alle talentspejdere!

Annika Johanne Hou Christensen

forløb, hvor man følger et nøje 
beskrevet indhold. Gennem et 
obligatorisk certificerende talent-
spejderkursus af én dags varighed 
får du som talentspejder al den 
nødvendige viden og værktøjer til 
at kunne finde og arbejde med de 
unge og deres talenter. 



Det er nærliggende at tro, at din 
frivillige hjælp kun kommer den 
unge til gode, men det er helt 
forkert. En række undersøgelser 
og erfaringer peger på, at det at 
hjælpe andre giver positive ef-
fekter for hjælperen selv. Det, vi 
gør godt for andre, fylder vores 
tilværelse med mening og glæde. 
Det gør os sundere og stærkere. 
Eller som den østrigsk-canadiske 
stress-specialist Hans Selye (1907-
1982) har sagt: ”Elsk din næste er 
et af de viseste lægeråd, der no-
gen sinde er givet.”

DU FÅR MERE 
END DU GIVER!

“ ”Når arbejdslivet slutter, kan det ofte være svært 
at finde nogle meningsfulde roller og finde ud 
af, hvordan man fortsat kan være med i legen, 
fremfor bare at se til på sidelinjen i de mange 
leveår vi har fået efter jobbet. At dele ud af 
sin erfaring til de kommende generationer er 
måske netop det der giver allermest mening. 

Både for de unge – børnebørnene og et ungt 
menneske der har brug for en voksenven. Og for 
de ældre, der kan mærke at der er brug for en. 

Talentspejdernes program er en foræring til alle, 
der runder det skarpe hjørne, og som også efter 
arbejdslivet har lyst og evne til at gøre noget til 
gavn for andre og til gavn for en selv. 

Poul-Erik Tindbæk, 

Chefkonsulent, ph.d., en3karriere



Landsforeningen Talentspejderne
kontakt@talentspejderne.org

www.talentspejderne.org

Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, non-profit, upolitisk og ikke-religiøs humanitær organi-
sation, som hjælper unge med at finde deres evner og talenter med henblik på at bruge disse i deres 
valg af fremtidig uddannelse og job.

Særkendet for Talentspejdernes virke er en stærk tro på, at alle børn og unge har evner og talenter. For 
at kunne udfolde sine evner og talenter kræves der et godt netværk af nære og anerkendende per- 
soner, der er gode rollemodeller, som har overskud og ressourcer til at give noget til andre.


