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Alt for mange unge kommer ikke
i gang med en uddannelse. Hele
20 pct. af en ungdomsårgang er
ikke kommet i gang med en uddannelse syv år efter de er gået
ud af folkeskolen. Ofte skyldes
det, at de unge ikke ved, hvad de
er gode til.

I samarbejde med landets førende læringseksperter har vi udviklet et banebrydende talentprogram, som hjælper sårbare, socialt
udsatte og skoletrætte elever i
7.-9. klasse. Ved at købe en folkeaktie kan du være med til at støtte
dette vigtige arbejde.

TALENTPROGRAM
Vores talentforløb består af 24 ugentlige møder af 1½ times
varighed, hvor frivillige fra erhvervslivet mødes med en ung på
deres arbejdsplads. De følger et nøje beskrevet program. Alle
frivillige gennemgår et obligatorisk certificerende kursus af én
dags varighed. Programmet hjælper de unge til at få øje på deres
evner, styrker og talenter, så de bliver bedre i stand til at vælge
uddannelse og job. De får selvindblik, attitude og en adfærd, der
booster deres selvværd og selvtillid.

LANDSFORENINGEN
TALENTSPEJDERNE
500 UNGE HAR SUCCES
Vores forening er en non-profit, ikke-religiøs,
ikke-politisk humanitær organisation. Bestyrelsen
består af frivillige. Vi har seks ansatte konsulenter,
som yder professionel hjælp til de frivillige i de
foreløbig 18 kommuner vi samarbejder med.

Det er skolerne i de enkelte kommuner, der
visiterer unge til vores talentforløb. Vores arbejde
betales delvis af et fee kommunerne betaler
pr. elev, vi matcher med en frivillig. Resten af
driftsmidlerne skal vi selv rejse. Dette gøres bl.a.
gennem salg af folkeaktier.

RESULTATER
Over 500 hundrede unge har nu deltaget, og vi har fantastiske resultater.
 Hele 86 procent af de unge gennemfører talentprogrammet.
 Hele 80 pct. af de unge som før forløbet blev vurderet ”ikke-uddannelsesparate” bliver
efter forløbet vurderet ”uddannelsesparat”.
 I Ballerup kommune viste en undersøgelse i 2019, at 24 ud af 25 udsatte unge mellem
12-15 år, som deltog i vores talentprogram i 2013, nu har fået en uddannelse, var i gang
med en uddannelse eller var kommet i job. Kun én var midlertidig ledig.

Ved at købe en folkeaktie får du en andel i vores mange succeser!

HVAD SIGER DE UNGE
DER HAR DELTAGET ?

“

Det gør en forskel for mig, at vi får talt om, hvad jeg er god til, og får det bekræftet.
Så ved jeg, at jeg har flere styrker. Det vidste jeg måske inderst inde, men jeg har bare
ikke tænkt over det. Det gør jeg nu, og jeg begynder at have mere selvtillid. Mine
karakterstyrker hænger på mit skab, og jeg kigger på dem hver dag og husker, at jeg
har dem. Det hjælper mig, at jeg ved, jeg er god til noget. Det hjælper også, hvis der
er fag, man er dårlig til, og man kan jo ikke være god til alt. Man bliver mere åben,
hvis man ved, hvad man er god til.”
Emma, 14 år

“

Jeg er blevet meget mere sikker
på mig selv, når jeg prøver at gøre
noget fagligt i skolen. Det kunne
jeg ikke før. Det kan jeg nu.”
Gustav, 15 år

“

Jeg har rykket mig meget. Jeg
føler, jeg kan følge med nu og
ikke længere er så ukoncentreret
i timerne. Nu har jeg lært at
sætte mig ind i opgaven og få
det lavet i mit eget tempo.
Daniel, 15 år.

HVAD SIGER
SPECIALISTERNE?

“

Den store fordel ved at anvende Talentspejdernes metode er, at de unge skoleelever
møder en ”anden slags” menneske end deres lærere og UU-vejledere. De møder en
dedikeret og frivillig person fra erhvervslivet. En person, der er trænet i at arbejde efter
et koncept, der er velstruktureret, og hvor der er en central opbakning og støtte fra
organisationens side.
Professor i specialpædagogik, Niels Egelund

“

Skoletrætte elever orker ikke den form for læring, de kender, fra det traditionelle
uddannelsessystem, og nogle af dem er samtidig blevet “Pædagogtrætte”. De reagerer
typisk positivt på anderledes voksne, hvor de også kan se en umiddelbar ræson i det
arbejde de udfører. Responsen fra en voksen fra erhvervslivet, som ikke får “løn” for at
indgå i relation med dem og som stiller kontante krav, er guld værd. De unge vokser
med opgaven og opdager også selv, at der er udviklingspotentiale i deres hjerner. Det er
hvad Talentspejdernes resultater tydeligt afspejler.
Hjerneforsker, cand.mag. og lektor i dansk og psykologi, Ann Elisabeth Knudsen

FOLKEAKTIER
GØR EN FORSKEL
Kommunernes økonomi er desværre så presset,
at de ikke kan betale den faktiske udgift pr. talentforløb - trods vores meget lave pris. Vi er derfor afhængige af donationer fra gavmilde givere.
Som folkeaktionær investerer du således i fremtidens arbejdskraft. For ét tusind og fem hundrede kroner kan vi få endnu én ung gennem et
talentforløb, som typisk strækker sig over ca. 8-10
måneder.
EN FOLKEAKTIE KAN KØBES I FEM
PRISKLASSER:

Folkeaktien er meget smukt dekoreret – lige til
at hænge op i foyeren, receptionen eller på kontoret. Alle aktiekøbere vil blive nævnt på
vores hjemmeside og i vores tryksager. Støtte signatur kan rekvireres.
Bestil din folkeaktie med det
ønskede beløb ved at skrive til
folkeaktie@talentspejderne.org
Du modtager straks en faktura. Når vi har modtaget pengene, sender vi dit personlige
folkeaktiebevis.

1.000 KR.
5.000 KR.
10.000 KR.
25.000 KR.
50.000 KR.
Alle folkeaktier er personlige med navn/
firmanavn, er nummeret og har sin egen
unikke 3D hologram sikkerhedskode.

“

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

Landsforeningen Talentspejderne
kontakt@talentspejderne.org
www.talentspejderne.org
Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, non-profit, upolitisk og ikke-religiøs humanitær
organisation, 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
personer, der er gode rollemodeller, som har overskud og ressourcer til at give noget til andre.

