
Hvorfor ikke samarbejde lokalt om at hjælpe unge til at få øje på og udfolde egne evner og talenter? 
Alt for mange unge går ud af folkeskolen uden at være bevidste om, hvad de er gode til. Målet for 
mentorforløbet er netop derfor bedre trivsel for den unge, at styrke deres selvtillid og give støtte 
til valg af ungdomsuddannelse. Ved at inddrage frivillige fra Ældre Sagen får mentorord ningen 
tilført ekstraordinære ressourcer fra den ældre generation, der har mange års erfaringer fra et langt 
(arbejds)liv. Samarbejdet repræsenterer samtidig et eksempel på det gode generationsmøde.

Opgavefordeling i samarbejdet

Talentspejderne Ældre Sagen 

Stiller med lokal konsulent, som står for matching 
af mentor og mentee.

Stiller med kontaktperson, som har ansvaret for 
samarbejdet med Talentspejderne og de frivillige 
mentorer. 

Står for samarbejdsaftale med kommune, som via 
skolen finder mentees.

Rekrutterer frivillige til mentorordningen gennem 
netværk, annoncering, nyhedsbreve mv.

Sørger for at indhente børneattest og straffeattest. Sørger for, at den frivillige underskriver frivillig
aftale, som indebærer at den frivillige er forsikret. 

Formidler kontakt mellem den unge (+ familie) og 
mentor.

Formidler kontakt mellem den frivillige og Talent
spejdernes lokale konsulent.

Uddanner, følger og superviserer de frivillige 
Talentspejdere.

Etablerer netværk de frivillige imellem.

Fordele ved generationsmødet i Talentspejdernes mentorordning:

• Flere ressourcer i mentorordningen
• Givende generationsmøder
• Formidling af viden
• Mulighed for som frivillig, at indgå i en udviklende og lærerig proces
• Rollemodel for et ungt menneske i lokalsamfundet, som hjælpes med  

at udfolde sine evner og talenter

Talentspejderne og Ældre Sagen har etableret et samarbejde om at inddrage lokale ressourcer i form af 
frivillige til mentorordningen rundt om i landet. Vil du høre mere, så kontakt Ældre Sagens sekretariat, 
konsulent Katrine Sølyst Heinild, 51335647 / ksh@aeldresagen.dk  
– eller Talentspejderne, Tom Thinggaard Pedersen 86 46 49 06 / tom@talentspejderne.org
 

Frivillig mentor
Frivillige fra Ældre Sagen i Talentspejdernes mentorordning
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