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Talentspejderne 2,8 millioner til at udvikle et nyt mentorprogram for skoleelever i 7.-10. klasse, som
mistrives eller udviser en bekymrende adfærd. Ideen er at give de unge en mentor fra erhvervslivet,

som kan hjælpe dem med at finde deres evner og talenter. Mentorerne fungerer på den måde både som coach
og rollemodel, så den unge

kan komme på den rette hylde i sit liv og få sig en uddannelse.
Der er indgået samarbejde med Favrskov, Ballerup, Silkeborg og Randers kommune. I perioden 2012-2015
skal de levere 25-30 unge til projektet. Kommunerne har udvalgt en medarbejder som koordinator, der skal
sørge for, at der kommer unge ind i projektet, og koordinere indsatser, hvor der måtte opstå et særligt behov.
Hvordan udvælges de unge? Det er skoleledere og lærere fra folkeskoler i de kommuner, som der er indgået

samarbejde med,
der ud fra nogle fastlagte kriterier kan tilbyde en skoleelev at få en mentor fra Talentspejderne. Det er dog den

unge og dennes forældre, der selv vælger, om de vil tage imod tilbuddet. Hvis de vælger at deltage,
arrangeres der et

møde på virksomheden. Her indgår parterne en samarbejdsaftale, hvor alle har visse forpligtelser. Fx skal den
unge følge nogle kostråd, dyrke motion, gå i seng senest kl. 22.30 og begrænse sit tv- og computerforbrug til

maks. tre timer
om dagen.
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