
ALT DET PRAKTISKE 
 

Det er UU-vejlederne, lærerne og skolele-

derne der indstiller eleverne til Talentspej-

derne. 

Det er UU, som tilmelder det ikke-uddan-

nelsesparate og lærerne indstiller uddan-

nelsesparate elever. 

Det er eleven og dennes forældre, der af-

gør, om de vælger at tage imod tilbuddet. 

 

Når skolen har en interesseret elev kontak-

tes indstilles eleven via UngHernings hjem-

meside: ungherning.dk 

På hjemmesiden finder man et indstillings-

skema under Talentspejderne. Dette skema 

udfyldes og sendes direkte via hjemmesi-

den til UngHerning. 

 

UngHerning forsøger herefter, efter bedste 

evne, at sætte eleven sammen med en 

mentor og eleven bliver kontaktet. 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

VENLIG HILSEN 

 

TALENTSPEJDERNE 
Hagenstrupparken 11 

8860 Ulstrup 
Telefon: 25 77 86 46 

kontakt@talentspejderne.org 
www.talentspejderne.org 

 

UngHerning 
Valdemarsvej 343 

7400 Herning 

Tlf. 96287654 

ung@herning.dk 

www.ungherning.dk 
 

og  
 

UNGEENHEDEN 
Herning Kommune 

 

mailto:ung@herning.dk
http://www.ungherning.dk/


  

 

HVAD ER TALENTSPEJDERNE 
 

Talentspejderne er en forening af frivillige, 

som er uafhængige af politiske, religiøse og 

økonomiske interesser.  

Kendetegnet for Talentspejdernes mentor-

program er en stærk tro på, at alle børn og 

unge har evner og talenter. For at kunne 

udfolde sine evner og talenter kræves der 

er godt netværk af nære og anerkendende 

personer, der er gode rollemodeller, som 

har overskud og ressourcer til at give noget 

til andre. 

 

HVEM ER I MÅLGRUPPEN 
 

Nogle børn og unge har det svært. Det kan 

der være forskellige grunde til. Det kan 

skyldes, at de har faglige problemer, er 

skoletrætte, har problemer derhjemme eller 

har haft traumatiske oplevelser som fx at 

deres forældre er skilt, en forældre der er 

alvorlig syg eller er død. Vores erfaring vi-

ser disse børn og unge kan have stor 

glæde af en mentor, som kan hjælpe den 

unge til at blive bevidste om det, de er gode 

til og give dem meningen med skolearbej-

det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVEM ER MENTORERNE 
 

Mentorerne i Talentspejderne er medarbej-

dere beskæftiget på lokale virksomheder, 

hvor ledelsen giver deres ansatte fri til at 

udføre frivilligt arbejde. De får fri til at lave 

frivilligt socialt arbejde i 45 min/uge i en af-

talt periode. Medarbejderen forpligtiger sig 

til gengæld til at give tilsvarende af deres 

fritid. 

 

Alle mentorer bliver certificeret ved at gen-

nemgå et særligt tilrettelagt mentorkursus 

af en dags varighed. På kurset bliver de 

klædt på til opgaven. Alle mentorer har des-

uden en ren straffeattest og børneattest. 

 

 

 

 

HVAD GÅR PROGRAMMET UD PÅ 
 

Talentspejdernes særlige tilrettelagte men-

torprogram, på 24 møder af halvanden ti-

mes varighed, er udviklet i et samarbejde 

med nogle af landets førende læringsek-

sperter.  

Programmet hjælper bl.a. den unge til i hø-

jere grad at finde og bruge sine foretrukne 

læringsstile, intelligenser og personlige ka-

rakter-styrker. 

 

Formålet er at give de unge selvtillid og 

troen på egne evner, så de bliver motiveret 

til at passe deres skolegang og starte på en 

uddannelse straks efter folkeskolens 9. el-

ler 10. klasse. 

 

Mentoren og eleven mødes kun hvor der 

også er andre voksne i nærheden. Typisk 

på mentorens arbejdsplads eller på bibliote-

ket i lokalområdet. 

 

YDERLIGERE INFORMATION 
 

Talentspejdernes hjemmeside: www.talent-

spejderne.org 

 

Tlf. 25778646 

http://www.talentspejderne.org/
http://www.talentspejderne.org/

