
Giv udsatte unGe 
mod på fremtiden

Mit navn er Poul-Erik Høyer. Jeg er projektle-
der hos Nordsjælland Håndbold og er ved at 
samle 100 erhvervsledere, eliteidrætsudøvere 
og andre omkring en ambitiøs indsats, som 
skal sikre at udsatte unge i Gribskov, Helsingør 
og Hillerød kommune opnår job og uddannel-
se og bliver en aktiv del af lokalsamfundet. 

Hvad siger du til at stille din viden og dine erfa-
ringer til rådighed for disse unge? Det er din mu-
lighed for at ændre fremtiden for et ungt men-
neske, som har brug for et positivt forbillede. 

Se mere info på de to følgende sider og tilmeld 
dig hos mig på telefon 20 23 93 94.

Poul-Erik Høyer



VI HAR BRUG FOR DIG
10 pct. af de børn, der hvert år fødes i Dan-
mark, er i risikogruppen for at blive margina-
liseret, skriver Ugebrevet Mandag Morgen og 
tilføjer, at hvis der udføres en vellykket indsats 
på dette område, kan det spare de unge for 
et udsigtsløst liv og samfundet for 100 mia. 
kr. per årgang. Det står klart, at ungeudfor-
dringerne udgør en bombe under samfundet, 
som kun kan løses, såfremt erhvervslivet og 
civilsamfundet står sammen om indsatsen. 
Den største udfordring handler om at skabe 
et netværk til erhvervslivet, som kan føre til 
ansættelse af de unge. 

BLIV MENTOR – OG GØR EN STOR FORSKEL
Meld dig som mentor hos os og stil din viden 
og erfaring til rådighed for et ungt menneske, 
som ønsker støtte og inspiration til at komme 
i gang med praktik, job, uddannelse eller fri-
tidsinteresser. Vi introducerer dig grundigt til 
opgaven, og du behøver ikke have tidligere 
erfaring med mentorrollen. I først omgang 
skal vi hjælpe 60 unge, og på sigt skal indsat-
sen hjælpe mange flere.

DELTAG I ET STÆRKT NETVÆRK
Du sætter dine ledelsesmæssige kompe-
tencer i spil på et nyt område, og du opnår 
større viden om en af samfundets vigtigste 
udfordringer. Derudover bliver du en del af 

et stærkt netværk af erhvervsledere og elite-
idrætsudøvere, som du kan tage med ind i dit 
personlige og professionelle virke.  Såfremt 
du ønsker det, hjælper vi dig gerne med at 
bruge dit bidrag til de unge som løftestang 
for at skaffe positiv medieomtale af dig og din 
arbejdsplads.

HVEM ER DE UNGE?
Projektets unge er piger og drenge i alderen 
14- 26 år, hovedsageligt unge under 18 år. De 
har svært ved at få tilværelsen til at hænge 
sammen.  Det kan være i forhold til skolen, 
familielivet, fritidsinteresser og/eller arbejds-
markedet. De unges primære udfordring er at 
komme ind på arbejdsmarkedet, og nogle har 
misbrugsproblemer og kriminalitet tæt inde 
på livet. 

HVAD SIGER DU JA TIL?
Som mentor siger du ja til at afsætte mindst to 
timer om måneden på at møde en udsat ung 
fra lokalområdet. Den unge vil typisk være af 
samme køn som dig selv. Derudover forven-
ter vi, at du møder op til et opstartsseminar 
eller at du afsætter en time eller to til at tale 
med os om, hvordan du bedst bidrager til un-
geindsatsen. Du er ikke forpligtet til at delta-
ge i yderligere aktiviteter, men er selvfølgelig 
velkommen til at møde op til de netværksar-
rangementer og events, som vi inviterer dig til 
hver måned i projektperioden fra september 
2011 til juni 2012. Undervejs i forløbet vil vi lø-
bende ringe til dig og følge op på dit forløb 
med den unge. Fordelen ved mentorrollen er, 
at den er fleksibel og kan indpasses dit per-
sonlige skema og justeres løbende efter behov.

PARTERNE BAG PROJEKTET
Nordsjælland Håndbold er initiativtagere og 
har en ledende rolle i projektet. Blandt andet 

”Den største udfordring er, at 
de unge skal have netværk til 
erhvervslivet”.  
Socialminister Benedikte Kiær



står vi for at etablere aftaler med mentorer 
fra vores 120 erhvervspartnerskaber, og der-
udover er vi værter for en række netværksar-
rangementer i projektperioden. Læs mere om 
os på www.nordsjaelland-haandbold.dk.

Vi har fået Foreningen Nydansker til at stå for 
opkvalificeringen af mentorer og den daglige 
kontakt til mentorer og samarbejdspartnere. 
Foreningen Nydansker er en forening af over 
100 virksomheder fra hele landet, som blandt 
andet har specialiseret sig i erhvervsmentor-
skaber, corporate volunteering og mangfol-
dighedsledelse. Læs mere om foreningen på 
www.foreningen-nydansker.dk.

Sidst – men ikke mindst – har vi indgået et tæt 
partnerskab med Gribskov, Helsingør og Hil-
lerød kommune omkring kontakten til de unge 
i forløbet.

Jeg ser frem til at få opbygget et effektivt 
korps af mentorer. Jeg glæder mig til at høre 
fra dig og alle de andre mentorer, og håber at 
se dig i de kommende måneder. Du er selv-
følgelig velkommen til at videresende denne 
invitation til personer i dit netværk, som er re-
levante for vores indsats. 

På forhånd tak

Poul-Erik Høyer 
Nordsjælland Håndbold
tlf: 20 23 93 94
E-mail: peh@nsj-h.dk    

EN TIDLIGERE MENTORS ERFARINGER
Jeg meldte mig til som mentor i efteråret 2010. 
Min motivation var at hjælpe et ungt menneske 
videre med sine ambitioner og drømme. Det har 
været en fornøjelse at kunne agere som inspirator 
og være med til at åbne døre via mine bekendt-
skaber og netværk for Daniel, som i dag er 17 år 
gammel. At se de fremskridt han gjorde over de 
måneder, hvor vi regelmæssigt mødtes, er impo-
nerende. Det gav mig en konkret forståelse for 
Daniel og hans kammeraters måder at anskue til-
værelsen. Efter besøg hos forskellige virksomhe-
der og samtaler oplevede jeg det, som jo er en 
gave uden lige, at høre ham sige: ’han var taknem-
melig for, at jeg ville bruge tid på ham.’ Min kone 
advarede mig mod at køre ud til Akacieparken i 
min bil, fordi hun havde hørt, at der brænder man 
biler af. Men den eneste skade jeg har lidt i dette 
forløb, er, at jeg har fået ømme trommehinder af 
den musik, som Daniel hører. Jeg kan på det var-
meste anbefale at blive mentor. 

Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. chef for PET


