
 

  

SÅRBARE, SOCIALT UDSATTE ELLER SKOLETRÆTTE  
ALLE UNGE HAR 

EVNER OG TALENTER 

- SÅDAN HJÆLPER VI DEM VIDERE   

TIL UDDANNELSE OG JOB 

FAGKONFERENCE 2018 

Unge 

12-16-årige 

og 

17-29-årige 



Program 

08.15 - 09.00 Registrering og morgenkaffe 
                         Musik ved Kristian Nøhr, klassisk guitar 

09.00 - 09.05 Velkomst  
                           v/ Bestyrelsesformand for Landsforeningen Talentspejderne, Ulrik Husum 

09.05 - 09.15 Dagens program 

                           Christine Feldthaus, konferencier  

09.15 - 09.55 Unge hjerner og deres udviklingsmuligheder 
                         Hjerner er plastiske og udvikler sig, som de bliver påvirket til, men hvordan gør vi?  
                           Hvad kan den nyeste hjerneforskning fortælle om, hvordan vi motiverer de unge og hvor   

                              vigtigt det er, at indgå i meningsfulde relationer - at betyde noget for nogen? 

                              Alle hjerner kan rykkes med, uanset hvad et ungt menneske har med i ‘bagagen’, men ligesom   

                              hjerneceller, der ikke bliver brugt dør, så er der ingen tvivl om, at små oplevelser af succes kan  

                              ændre hjernens kemiske balance, så der er meget mere både for den unge selv og de ‘professionelt 

                              voksne’ at arbejde med. 

                           v/ Ann Elisabeth Knudsen, Hjerneforsker, cand. mag. og lektor i dansk og psykologi  

09.55 - 10.35 Vitaliserende livssamtaler med unge 
                         I de vitaliserende livssamtaler tales med de unge om, hvordan de ser sig selv placeret i deres liv,   

                             hvordan de forholder sig til det, og om der er noget de ønsker sig kunne være anderledes. Det kan  

                             dreje sig om deres venskabsrelationer eller mangel på samme, om deres familie eller mangel på  

                             samme, om deres oplevelser af at være sig selv eller være ved siden af sig selv, at være hægtet af eller  

                             koblet op på skole, uddannelse eller arbejde, at føle sig ovenpå eller at være nede. I samtalerne  

                             anvendes Vitaliseringskompasset, som hjælper den unge med at komme i kontakt med og anerkende  

                             sine grundlæggende psykologiske behov for at være sig selv, at høre til, at se mening og at kunne    

                             mestre sit liv. På dette grundlag undersøges sammen med den unge, hvad der skal til for at skabe de   

                             ønskede forandringer i sit liv, som den unge måtte have. I oplægget vil Jan Tønnesvang fortælle om  

             Vitaliseringskompasset, hvad der er dets grundlag, samt hvordan det kan bruges som                

                             livsvitaliserende samtaler med unge. 

                          v/ Jan Tønnesvang, Professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 

10.35 - 11.15 Fokusér på de unges evner og talenter (1) 
                        Om læringsstile i praksis.  

                             En af de ting, alle vi mennesker har til fælles, er, at vi er så forskellige. Hvorfor er det så vigtigt at være  

                             bevidst om sin egen læringsstil, hvis man skal gennemføre en uddannelse eller fungere godt sammen  

                             med andre på en arbejdsplads? Det får du svar på i dette indlæg samtidig med, at du bliver mere  

                             bevidst om din egen læringsstil, og hvordan du kan aflæse andres læringsstil, når I kommunikerer. 

                          v/ Svend Erik Schmidt, forfatter, faglig pædagogisk konsulent og ekspert i læring,  

11.15 - 11.55 Fokusér på de unges styrker (2) 
                           ”Positiv psykologi og styrketræning - få et højt psykisk kondital” 

  Positiv psykologi og den styrkebaserede tilgang er særdeles relevant, i forhold til at forstå og beskrive  

                             de faktorer, der realiserer menneskeligt potentiale. De unges kendskab til og forankring af deres  

                             karakterstyrker sætter dem i stand til at møde opgaver og udfordringer med selvtillid, beredskab og  

                             styrke.  

                          v/ Helle Fisker, Master i læreprocesser, Psykoterapeut og læringsstilsekspert  



11.55 - 12.45 Frokost 
                        Musik ved Kristian Nøhr, klassisk guitar 

 

12.45 - 12.50 Fra teori til velafprøvet praksis 
  Christine Feldthaus, konferencier 

12.50 - 13.25 Vælg spor! 
                        Konferencens deltagere kan nu vælge mellem to spor af oplægsholdere.  

                          Spor 1: Unge skoleelever mellem 12-16 år, som går i 7.-10. klasse. 

                          Spor 2: Unge ”uddannelsesparate” og ”aktivitetsparate” mellem 18-29 år.  

Spor 1             Talentspejdernes talentprogram (12-16-årige) 
                          I perioden 2012-2015 fik Landsforeningen Talentspejderne Satspuljemidler til at udvikle et nyt og  

                             banebrydende talentprogram for skoletrætte, sårbare og socialt udsatte unge. Sammen med nogle af  

                             landets førende læringseksperter har de udviklet et talentprogram for unge mellem 12-15 år, som går  

                             i folkeskolens 7.-10. klasse. I dag er programmet implementeret i 13 kommuners ”åben skole”  

                             strategi. Konceptet har stor succes! Over 300 unge har i dag deltaget. Hele 86 pct. af de unge  

                             gennemfører de 24 møder af 1½ times varighed med deres frivillige talentspejder fra erhvervslivet. På  

                             dette spor kan du høre om konceptets indhold og resultater. 

  v/ Pia Agerskov og Martin Lagoni, Sekretariat konsulenter, Landsforeningen  

                         Talentspejderne   

Spor 2 Projekt ”kandidaterne” (17-29-årige) 
Projekt ”Kandidaterne” er banebrydende og en helt ny måde at tænke mentorordninger på. Der er 

tale om et talentprogram på 24 møder af 1½ times varighed, hvor der primært fokuseres på de unges 

evner og talenter frem for begrænsninger. Programmet tager desuden fat om hele mennesket. Ud 

over at fokusere på de unges evner og talenter arbejdes der med sund kost, motion, set-ups i 

hverdagen, udvikling af gode vaner og rutiner. I perioden 2016-2019 har Landsforeningen 

Talentspejderne modtaget støtte fra ”Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering” (STAR), samt A. P. 

Møller Fonden til at udvikle dette nytænkende talentprogram for ”uddannelsesparate” og 

”aktivitetsparate” unge mellem 17-29 år for at få dem i uddannelse og job. På dette spor kan du høre 

om talentprogrammets indhold og foreløbige resultater. 

v/Projektkoordinator Frede Bräuner og sekretariatschef Tom Thinggaard Pedersen,  

Landsforeningen Talentspejderne    

13.25 - 14.00 Vælg spor! 
                         Konferencens deltagere kan nu frit vælge mellem to spor af oplægsholdere.  

                           Spor 3: Unge skoleelever mellem 12-15 år, som går i 7.-10. klasse. 

                          Spor 4: Unge ”uddannelsesparate” og ”aktivitetsparate” mellem 18-29 år.   

Spor 3 Åben skole og samarbejdet med erhvervslivet (12-16-årige) 

I den åbne skole er der mulighed for at arbejde konkret med at skabe en øget kobling mellem teori og 

praksis, ved at lade elever i grundskolen møde autentiske problemstillinger i autentiske 

læringsmiljøer. Det være sig i forbindelse med musik – og ungdomsskoler, foreningsområdet, kultur – 

og fritidsområdet samt ikke mindst uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Dette kan styrke 

uddannelsesparatheden hos den enkelte unge, og være medvirkende til at styrke inkluderende 

læringsmiljøer i overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelser. 

På dette spor vil rammerne for den åbne skole blive skitseret og i den forbindelse perspektiveret ud 

fra de muligheder der er for at styrke åben skole. Desuden vil der blive inddraget konkrete og 



praksisnære erfaringer fra det tværministerielle initiativ ”Åben skole – lokal samarbejde national 

videndeling”, der er blevet udviklet og forankret i 31 kommuner fordelt over hele landet. Deltagerne 

vil blive præsenteret for en række konkrete anbefalinger der retter sig mod praktikere, 

beslutningstagere, ledelser og repræsentanter fra eksterne læringsmiljøer. 

v/ Rasmus Frederiksen, Pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet, Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet 

Spor 4 Veje til uddannelse (17-29-årige) 

Trods massive bestræbelser er der fortsat en gruppe unge, som udfordres i mødet med 

uddannelsessystemet.  

Hvem er de unge uden uddannelse, hvilke barrierer har de for uddannelse, samt hvad virker i arbejdet 

med de unge. Anne Görlich forsker i udsatte og sårbare unges vej til  

uddannelse og vil fortælle tilhørerne om den seneste viden på området. 

v/ Anne Görlich, Adjunkt og PhD ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet  

14.00 – 14.15 Kaffepause 
  Musik ved Kristian Nøhr, klassisk guitar 

14.20 - 14.50 Vælg spor! 
                         Konferencens deltagere kan nu vælge mellem fire spor af oplægsholdere.  

                           Spor 5-7. Unge skoleelever mellem 12-15 år, som går i 7.-10. klasse. 

                           Spor 7-8. Unge ”uddannelsesparate” og ”aktivitetsparate” mellem 18-29 år.  

Spor 5  At hjælpe unge mennesker i arbejdstiden giver mening for alle (12-16-årige) 
                         Over 300 frivillige medarbejdere fra socialt ansvarlige virksomheder i hele landet har stillet sig til   

                              rådighed som talentspejdere for unge i 7.-9. klasse. De fleste talentspejdere har brugt den såkaldte  

                              ”corporate volunteering” model. Det vil sige at medarbejderne får fri i 45 min. hver uge til at lave  

                              frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden mod at medarbejderne bruger tilsvarende af deres fritid. Andre  

                              finder deres egen model. På dette spor kan du høre om hvad virksomhederne får ud af at lade en  

                              medarbejder hjælpe unge i arbejdstiden. Du kan også høre de frivillige medarbejdere og de unges  

                              erfaringer med at deltage i talentprogrammet. 
  Mød bl.a. Jesper Øland, Adm. direktør, Persolit og hans medarbejder Linda    

                           Sundstrup, der har været talentspejder (mentor) for fire unge. 

Spor 6  Frivillige talentspejdere fra erhvervslivet gør unge uddannelsesparate (12-16-årige) 
 En ny ændring af folkeskoleloven præciserer, at virksomheder også er en del af 'åben skole', og derfor   

 er skolerne nu forpligtet til at etablere samarbejder med lokale firmaer. I 2015 besluttede Randers   

 kommune at benytte Landsforeningen Talentspejdernes talentprogram som en del af deres åben  

 skole strategi over for unge, der er vurderet ”ikke uddannelsesparate”. Primus motor er kommunens  

 Ungdommens Uddannelsesvejledning, der i samarbejde med kommunens skoler visiterer de unge til   

 et talentforløb. I 2017 viste en opgørelse, at hele 80 pct. af de unge som havde deltaget i forløbet  

 efterfølgende blev vurderet ”uddannelsesparat”. På dette spor fortæller Ungdommens  

 Uddannelsesvejledning i Randers om kommunens ”åben skole” strategi og samarbejdet med det  

 lokale erhvervsliv. 

v/ Morten Skivild, UU-leder, UU Randers, Randers kommune 

 

 Fortsættes…. 



Spor 7 Fra ældrebyrde til seniorstyrke (12-16-årige, samt 17-29-årige) 
Efterlønnere og pensionister stiller sig gerne til rådighed i deres tredje karriere, som frivillige mentorer 

for unge. Seniorerne er mere friske, sunde og raske end nogensinde før. Selv om de er færdige på 

arbejdsmarkedet har de stadig mange kompetencer og ressourcer de gerne vil dele ud af til at hjælpe 

unge i det lokalsamfund, de selv er en del af. På dette spor fortæller Poul Erik Tindbæk, der ejer 

konsulentvirksomheden www.en3karriere.dk om perspektivet og potentialet ved i højere grad at 

bruge frivillige seniorer i indsatsen med at hjælpe unge på vej ude i kommunerne. Desuden kan man 

møde nogle af de ældre frivillige, og de unge som har haft glæde af møde seniormentorerne.  

v/ Poul-Erik Tindbæk, chefkonsulent, ph.d., samt frivillige seniorer og deres unge 

skoleelever fra Aarhus kommune  

Spor 8 Frivillige talentspejdere fra erhvervslivet kan hjælpe unge i uddannelse (17-29-

årige)  
Omkring 20 pct. af en ungdomsårgang er ikke kommet i gang med en uddannelse fem år efter, de er 

gået ud af folkeskolen. Ofte handler det om, at de unge ikke er bevidste om, hvad de er gode til. Det 

gør dem desorienterede og forvirrede, når de skal vælge uddannelse. Andre grunde kan være sårbar-

hed, skoletræthed og sociale udfordringer. Mange virksomheder vil gerne gøre en indsats for at 

hjælpe de unge. De stiller gerne medarbejdere gratis til rådighed som talentspejdere. På dette spor 

kan du høre hvad medarbejdere fra forskellige virksomheder og deres unge kandidater har fået ud af 

at deltage i projekt ”Kandidaterne”. Projekterne er støttet af ”Styrelsen for arbejdsmarked og 

rekruttering” (STAR), samt A. P. Møller Fonden. 

v/ Virksomhedsledere, samt talentspejdere (mentorer) og unge deltagere fra hele  

     landet. 

14.45 – 15.00 Opsamling og afslutning 
                          Christine Feldthaus, konferencier           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Om oplægsholderne: 

Ann-Elisabeth Knudsen cand. mag. 

og lektor i dansk og psykologi. Hun 

har skrevet flere bøger som fx ”Seje 

drenge og superseje piger”, ”Pæne 

piger og dumme drenge”, ”Hallo - er 

der hul igennem?” og senest 

”Diagnose eller opdragelse?”. Hun er 

foredragsholder, deltager i skiftende 

forskningsprojekter og har også 

medvirket i en lang række interviews 

i aviser, tidsskrifter, radio og tv. Hun 

har bl.a. medvirket i flere forskellige 

tv-udsendelser. 

Svend Erik Schmidt er en ofte 

benyttet foredragsholder og har i 

dag sammen med Mariane Schmidt 

sin egen konsulentvirksomhed og 

løser opgaver inden for såvel den 

offentlige som den private sektor 

omkring effektiv læring og 

kommunikation. Svend Erik Schmidt 

har været medudvikler af 

”Motivationspædagogik” og medfor-

fatter til hæftet: 

”Motivationspædagogik – metoder 

til at motivere eleverne i 

undervisningen” 

(Undervisningsministeriet 2016). 

Svend Erik Schmidt var også faglig 

ansvarlig for Drengeakademiet 2012, 

og metoderne i 

Motivationspædagogik er blandt 

andet set udfoldet i praksis i 

”Drengeakademiet” på DR 1 i 

efteråret 2014. Svend Erik Schmidt er 

aktuel med bogen: ”Den 

Karismatiske Underviser – 10 

konkrete værktøjer”. 

 

Anne Görlich har lige afsluttet sit 

Ph.D projekt i tilknytning til et 

omfattende projekt 'Brobygning til 

uddannelse'. Derudover har hun en 

kandidatgrad i psykologi og 

kommunikation fra RUC, samt en 

efteruddannelse som psykoterapeut 

MPF. Anne Görlich har været ansat 

som videnskabelig assistent på flere 

kvalitative forskningsprojekter, som 

primært beskæftiger sig med sårbare 

unge i uddannelsessystemet og med 

tiltag, som kan hjælpe de unge til at 

overkomme barrierer for at 

færdiggøre en uddannelse. Hendes 

Ph.D afhandling befinder sig også 

inden for dette område. Med Ph.d 

projektet har hun til hensigt både at 

evaluere konkrete igangsatte forsøg 

og at bidrage med nye måder at 

forstå 'fastholdelse i uddannelse' 

som et processuelt og mangetydigt 

fænomen. 

Rasmus Frederiksen har en 

baggrund som lærer og som 

pædagogisk konsulent i en 

kommune, samt en efteruddannelse 

som Master i friluftsliv. Nu er han 

Læringskonsulent i 

Undervisningsministeriet, hvor han 

bl.a. arbejder med den åbne skole og 

udeskole som to vigtige 

fokusområder. Desuden er han en 

del af inklusionsteamet. Rasmus 

Frederiksen er optaget af hvordan vi 

som professionelle voksne skaber de 

bedste forudsætninger for læring og 

trivsel, og hvordan vi gør 

undervisning virkelighedsnær og 

anvendelsesorienteret, samt har 

fokus på inkluderende læringsmiljøer 

i enhver kontekst. 
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Helle Fisker har mere end 20 års erfaring som 

underviser og pædagogisk udviklings- og 

proceskonsulent. Helle Fisker initierer, udvikler og 

gennemfører efter- og videreuddannelsesforløb i 

privat og offentligt regi. Helle Fisker er uddannet 

folkeskolelærer, har en Master i læreprocesser(MLP), 

en Human Ressource Development uddannelse (HRD), 

er Certified Learning Styles Trainer,US (CLST) og 

Psykoterapeut (EIP).  Som procesunderstøttelse og for 

at omsætte teori til praksis, udvikler Helle Fisker 

utraditionelt undervisningsmateriale, skriver artikler, 

bidrager til antologier, udgiver bøger, holder foredrag 

og workshops. Publikationer:  ”Pædagogen i skolen – 

en værktøjskasse til trivsel og læring”(Akademisk 

Forlag 2016)  ”Find dine styrker – også dem du ikke 

troede du havde”(Abcleg, 2017)  ”Positiv psykologi og 

styrketræning –skab trivsel, vækst og 

glæde”(Akademisk Forlag, 2012)  ”Lær med stil – 

læringsstilenes hvad, hvorfor, hvordan (Dansk 

psykologisk Forlag, 2011)”Evalueringsfaglighed i 

skolen” Bidrag til antologi  ”Pædagogik i 

døgninstitutionen” Bidrag til antologi.                                                                                                                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Tønnesvang er cand. Psych, Ph.d., Professor på 

Psykologisk Institut Århus Universitet, hvor han er 

leder af Forskningsenheden for Integrativ Psykologi og 

af Netværk for Integrativ Selvpædagogik. Han arbejder 

med en helhedsforståelse af børn og unges 

dannelsesprocesser og har særlig gjort sig bemærket 

gennem sit arbejde med Psykologisk Ilt, Kvalificeret 

Selvbestemmelse og Livsmotivation i pædagogisk 

praksis. 

Jan Tønnesvang har bl.a. skrevet bøgerne: ”Selvet i 

pædagogikken” og ”Skolen som vitaliseringsmiljø for 

dannelse, identitet og fællesskab”, samt ”Psykologisk 

Ilt i Pædagogisk og Organisatorisk Arbejde”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Feldthaus har gennem sit mere end 20 års 

arbejde med forbrugere fået et stort indblik i, hvad der 

interesserer danskerne, og hvordan man 

kommunikerer med forskellige målgrupper. Siden 

2004 har hun arbejdet som selvstændig kommunikatør 

– som helholdsvis tv-vært og foredragsholder. Hun har 

medvirket i mere end 70 omgange ”Kender du Typen” 

på DR 1 og i en lang række programmer – f.eks. 

temalørdage på DR2 og i serien ”Sådan er Mødre” 

samt ”Klimaduks” og ”Blærerøv”. Siden 2011 har 

Christine Feldthaus været vært i sit eget program ”So 

F***ing Special” på DR1. 

H
e

lle Fisker 

Jan
 Tø

n
n

esvan
g 

C
h

ristin
e Feld

th
au

s 



Praktiske oplysninger  

Konferencen finder sted:  

Torsdag den 1. februar 2018 kl. 9.00-15.00  

Odense Congress Center  

Ørbækvej 350 

DK-5220 Odense SØ  

Tel.: +45 65 56 03 00  

https://www.occ.dk/ 

 

Du kan med fordel køre ad motorvejen, når du skal besøge Odense Congress Center, uanset hvilken retning du kommer fra. 

Kør ad motorvej E20, forlad motorvejen ved 'Motorvejskryds Odense' og kør i retning mod Odense. Følg herfra skiltene mod 

Odense Congress Center. 

Målgruppe 

UU-ledere og medarbejdere, klubledere og medarbejdere, socialpædagoger, institutionsmedarbejdere, vejledere, 

virksomhedsledere og medarbejdere, socialrådgivere, mentorer, ungerådgivere, lærere, skoleledere, undervisere, konsulenter, 

PPR-medarbejdere, politikere, byrådsmedlemmer, kommunale beslutningstagere, chefer, ledere og medarbejdere etc. Kort sagt 

alle som arbejder med unge i alderen 12-29 år.  

Tilmelding  

Skal ske senest den 20. december 2017 eller så længe, der er ledige pladser. Skriv til tilmelding@talentspejderne.org eller gå ind 

på  https://talentspejderne.nemtilmeld.dk eller ring på telefon 25 77 86 46. Der kan kun deltage 250 personer på konferencen, og 

tilmelding vil foregå efter først-til-mølle princippet.  

Overnatning  

Overnatning kan ske på Hotel Odense i enten dobbeltværelse eller enkeltværelser. Bestil venligst værelse på www.hotelodense.dk 

Konferencegebyr  

Kr. 1.895,00 ekskl. moms. 

Beløbet dækker deltagelse i konferencen, materialer og fuld forplejning. Tilmeld fem og betal for fire. Tilmelding er bindende. Der 

bliver fremsendt en elektronisk faktura. Ved tilmelding bedes adresse og evt. EAN nr. oplyses.  

Evt. overskud vil tilfalde Landsforeningen Talentspejdernes arbejde med at hjælpe udsatte børn og unge.  

Spørgsmål om det faglige indhold  

Har du spørgsmål til det faglige indhold, er du velkommen til at kontakte Landsforeningen Talentspejdernes sekretariat, 

konferencekoordinator Tom Thinggaard Pedersen, telefon 25 77 86 46 – eller sende mail til tom@talentspejderne.org  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i programmet. 

Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, non-profit, upolitisk og ikke religiøs, humanitær 

organisation. Du kan læse mere om os på www.talentspejderne.org 

Kontaktadresse: 

Landsforeningen Talentspejderne 

Hagenstrupparken 11 

8860 Ulstrup 

cvr. 34102066 

https://www.occ.dk/
https://talentspejderne.nemtilmeld.dk/

