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Drop programmerne og fokusér på talentmiljøet





Opskriften på talentløs talentpleje
Undgå at forholde jer til følgende:

▪ Hvad betyder ‘at være talentfuld’ hos jer?

▪ Hvem bedømmer og sætter standarden?

▪ Hvem får adgang?

▪ Punkt eller proces?

▪ Integreret eller afkoblet?

▪ Learning-by-doing eller formaliseret 

udvikling?

▪ Fastholdelse eller farvel?

▪ Hvordan udvikler I talents leder?

▪ Bevis eller overbevisning?
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Tre cases



•Opgaver og 
projekter der 

udvikler

•Kulturer der 
fostrer læring

•Formel træning 
og 

uddannelse/on-
the-job

•Relationer og 
netværk med 
gode 
mennesker

Adgang Træning

ErfaringerMiljø

Talentmiljøer
-resultatet af (mindst) fire dimensioner

Umiddelbar

Mellemlang

Lang

Horisont:

Efter (Bersins 4E-model for L&D)



Nogle spørgsmål der kan hjælpe os med 
tænke hele vejen rundt om talentmiljøet

▪ Træning:

• Hvis vi vil bygge talentmiljøer, hvordan skal vi 

arbejde med formel træning og uddannelse hos os?

• Hvem får adgang?

• Bliver programmerne skræddersyede?

• Skal de tilpasset organisationens strategier og mål?

▪ Erfaringer:

• Hvordan skal vi arbejde med at give medarbejdere og 

talenter kritiske opgaver?

• Kan vi italesætte det som udviklingsopgaver?

• Hvordan skal vi arbejde med videndeling og 

forankring af ny viden for den enkelte og i 

teamet/organisationen?
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Nogle spørgsmål der kan hjælpe os med 
tænke hele vejen rundt om talentmiljøet

▪ Miljø:

• Hvordan skal vi tale om kulturen i vores organisation?

• Hvordan fremmer eller hæmmer vores kultur læring?

• Hvad kunne vi med fordel gøre mere af/mindre 
af/bibeholde for at påvirke kulturen?

• Hvilken kultur kan/skal/har vi skabt blandt vores 
talenter? Er den forskellig fra resten af 
organisationen?

▪ Adgang:

• Hvordan skal vi arbejde vi med at give f.eks. 
talenterne adgang til gode netværk?

• Skal vi have mentorordninger, buddy-ordning eller 
sidemandsoplæring?

• Skal vi belønne dem der tager vare på de vigtige 
relationer - og skal vi se dette som et resultat i sig 
selv? 
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