
Danske unge

• Omkring 50% falder fra på Teknisk Skole

• 80.000 (45000)unge ”laver ikke noget”

• 15% med studentereksamen er ikke i gang med 
en uddannelse efter 4 år

• Hver femte ung får ingen uddannelse

• Danske virksomheder mangler arbejdskraft



Mange unge lider af social angst

Mange unge lider af lavt selvværd

Mange unge mangler selvindsigt 

Mange unge har dårlig økonomi



ADHD

Alle Drenge Har Det

37.000 børn og voksne får Ritalin
30.000  børn og unge får 

”lykkepiller”



• 10.000 danske har ADHD-symptomer pga. 
tilsætningsstoffer

• Vitaminer, mineraler og omega 3 reducerer voldelig 
adfærd med 38 % (Forsøg fra et fængsel i England)

• Mælke- og glutenfri kost  hjælper 50% af autistiske børn

Undersøgelser der ikke bliver fulgt op på



Et job i Bilka kræver, at man kan gå 12000 skridt om dagen og løfte
flere hundrede kg i løbet af dagen.

Et job som pedel kræver, at man kan gå mod 18000 skridt om dagen

Et job kræver en god kondition



”Unge uden retning koster 

samfundet 15 milliarder om året”



Frede Bräuner



Den gode samtale – selvværd og selvtillid



Nr. Nissum Seminarium og HF. 1976-1983





Lærer i Heltidsundervisningen 1985-2003



Usund skolemad





Sund skolemad



Sund skolemad



Kostordning 1997



Anders 2001



Anders 2021



Kost – adfærd – indlæringsevne



Livet som foredragsholder



Livet med projekter

• Projektleder i skoler, institutioner, kommuner og behandlingssteder

• Personlig  vejleder for familier og unge 



Landsforeningen Talentspejderne

• Fokus på evner og talenter



Talentprogram

Afviklet i Randers,  Aalborg, Rebild, Skanderborg, Vejle, Kolding og Haderslev



Fagfolk bag projektet

• Ann-Elisabeth Knudsen, Hjerneforsker 

• Jan Tønnesvang, Professor Psykologisk Institut

• Svend Erik Schmidt, Læringsekspert

• Helle Fisker, Master i læreprocesser 

• Frede Bräuner, Kostvejleder



Mappen



Talentspejdere på kursus



24 møder på virksomheden



Foodcamp



Resultater

• Omkring 80% af de unge der gennemfører projektet kommer i 
job eller uddannelse



Landsforeningen Talentspejderne – Tom Th. Pedersen



Det grundlæggende



Det hele menneske



Social angst



Store sociale og psykiske udfordringer



Energidrik – spil og et liv om natten



Store ernæringsmæssige udfordringer – lavt selvværd



Energidrik – spil og et liv om natten



Store ernæringsmæssige udfordringer – lavt selvværd



Store sociale og psykiske udfordringer



Store sociale og psykiske udfordringer



Læringsstile



Morsealfabetet

A . –
B -…
H ….
E .
I ..



Morsealfabetet visuelt



75 % af elever og studerende er sultne i løbet 
af en skoledag – 90 % føler sig trætte

Trætte og sultne skoleelever







Kosten skal bruges til:

1. Opbygning af  alle 
kropsfunktioner, herunder, 
muskler og knogler

2. Reparation af  alle 
kropsfunktioner 

3. Brændstof

4. Børn og unges vækst og 
udvikling







Faxe Kondi Booster. Energigivende 
læskedrik med højt koffeinindhold  og 
vitaminer. Tilsat Koffein. Bør ikke 
indtages af børn eller gravide eller 
ammende kvinder.

Vand, sukker, druesukker (4%), syre 
(E330), kuldioxid, citrusolier, salt, 
koffein (0,032%), konserveringsmiddel 
(E211), surhedsregulerende midler 
(E339, E500, E331, E501), Naturligt 
farvestof (ekstrakt af pomelo), 
aroma(bla. Quinin), vitaminer 
(pantothensyre, B6, biotin, B12)

En britisk undersøgelse nævnte natriumbenzoat, der bruges som 
konserveringsmiddel i coladrikke, som en mulig udløser af ADHD i 
sammenhæng med andre tilsætningsstoffer.

Energidrikke



Bivirkninger - energidrikke

• væksthæmning 

• maveproblemer

• koncentrationsbesvær,  dårlig 
indlæringsevne

• søvnproblemer

• forøget blodtryk

• dødsfald, hjertebanken, hjertestop

• væskemangel, lavt blodsukker

• mavesmerter, hovedpine, kvalme

• rastløshed, irritabilitet

• træthed,  udbrændthed











Skoler serverer mad, som man gør  hos









23 kr. 



”Kostordning” på Erhvervsskole







Luft

Havrefras

















400 gram sukker om dagen - 150 kg. om året
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Ustabilt blodsukker

Stabilt blodsukker

Stabilt og ustabilt blodsukker

Lavt blodsukker

Højt blodsukker

Normalt blodsukker

----------------------------------------------------------------------

Symptomer på dårlig kost



Ustabilt blodsukker - symptomer

• Fysisk og psykisk træthed
• Søvnproblemer
• Irritabilitet
• Koncentrationsproblemer
• Dårlig indlæringsevne
• Psykisk sårbarhed
• Type 2 diabetes
• Overvægt

















Ali bali, ali bali bi

luk nu dine øjne i.

Vi går aldrig mere forbi

det store stygge Storkespringvand.

Byens stemning er så hjertevarm

men på Strøget er der larm

No'en får tæsk af lovens lange arm

ved det store stygge Storkespringvand.

Ali bali, ali bali bi

luk nu dine øjne i.

Vi går aldrig mere forbi

det store stygge Storkespringvand.

Dreng' og pier med cowbowbukse-lår

bare tær og Beatles-hår

samles flokkevis på Ama'rtorv

ved det store stygge Storkespringvand.





















Hvordan får man et stabilt blodsukker?



Kræsenhed og manglende kendskab til almindelige 
fødevarer















Energidrik = Træthedsdrik

Energidrik = Taberdrik





Næringstæthed i % af anbefalet næringstæthed

2001000

27.6 %

52.9 %

43.6 %

19.4 %

34.1 %

0.0 %

3.2 %

17.9 %

17.3 %

33.1 %

Jern, Fe

Fosfor, P

Calcium, Ca

E-vitamin

D-vitamin

C-vitamin

B12-vitamin

B2-vitamin, riboflavin

B1-vitamin, thiamin

A-vitamin, retinolækv.





D-vitamin

Mangelsymptomer:

• ledsmerte
• osteoporose (knogleskørhed)
• kramper og svedeture
• hos børn rakitis (engelsk syge)
• dårligt immunforsvar
• øget kræftrisiko  
• psykiske problemer



Findes især i fuldkornsprodukter, naturris, hvedekim, havregryn, 
hvidløg, ølgær, rå torskerogn, gær, ærter, bønner, nødder og æg

Mangelsymptomer:
• kvalme
• lav smertetærskel
• udmattelse og energiløshed
• mental ubalance (søvnløshed, angst, dårlig hukommelse)
• hudlidelser
• beriberi: vand i kroppen, appetitløs, svindende muskelkraft)
• blodsukkerproblemer, sukkersyge
• forstoppelse
• følelsesløse hænder og fødder – prikkende fornemmelse

B1-vitaminet



Immunforsvaret



Vitamintilskud fra Pharma Nord



Magnesium

Mangelsymptomer:

• PMS - præmenstruelt syndrom 
(sammen med b6 – vitaminet og 
omega3 og 6) symptomer: 
kraftige humørsvingninger og 
sortsyn

• hjertelidelser, hjertebanken

• for højt blodtryk

• nedsat muskelfunktion, 
muskelkramper og myoser

• hyperaktivitet, rastløshed

• overfølsomhed overfor lyde 



Magnesiumolie fra Wiotech



C-vitamin

Mangelsymptomer:

• blødende tandkød (skørbug)
• energiløshed
• dårligt immunforsvar

• stor søvntrang
• blodmangel
• blå mærker
• træthed
• muskel - og ledsmerter
• jernmangel og symptomer derfra



Jernmangel

Mangelsymptomer:
• bleghed og træthed                   
• øget infektionsrisiko
• manglende koncentrationsevne
• blodmangel, dårlig kondition og 

svimmelhed



Det basale håndværk





Krydderiblanding 



Kogebog

























Nemme og flotte retter





Bagte æbler med kanel og makroner





Foodcamp - afslutning



Stå op i sidste øjeblik                        Står op 1 time før

Spiser aldrig morgenmad                 Spiser altid sund morgenmad

Ryger Ryger ikke

Dyrker aldrig motion Dyrker motion 4 gange om ugen

Spiser aldrig frugt og grønt Spiser 600 g grønt om dagen

Ryger hash jævnligt Ryger aldrig hash

Køber på afbetaling Køber kontant

Lever af fastfood Laver sin egen mad

Glemmer aftaler, kommer for sent Husker altid aftaler

Skylder 150.000 kr.         Har opsparet 25.000 kr.

Polarisering - vaner og rutiner





Test af vaner



Aftenklar - vaner og rutiner 



Smartphonen og computerspil har overtaget unges liv



Morgen-rutiner – brug 1-1½ time om morgenen

Møde på job 15 minutter før – tage af sted i god tid. Kør 45
minutter tidligere end før på længere ture.







Motivationsskema



Bryd en vane



Det frie valg



Krybdyr-hjernen

Lyst-hjernen

Kontrol-hjernen Fornufts-hjernen



Unges kriminalitet

Dette diagram viser hvor mange procent af forskellige aldersgrupper,
der har været indblandet i kriminalitet.











Er træt om morgenen                       Er altid frisk om morgenen

Bliver træt i løbet af dagen               Er frisk hele dagen

Er i meget dårlig form Er i topform

Sover altid dårligt                             Sover godt hele natten

Er ofte syg med feber Er næsten aldrig syg

Er altid stresset Er næsten aldrig stresset

Er ofte svimmel Er aldrig svimmel

Har en dårlig hukommelse Har en god hukommelse

Mangler overskud til venner Har stor overskud til venner

Bliver 70                          Bliver 88

Polarisering -sundhed 



Sundhedstjek











Setups – udstyr og systemer

Vaner og rutiner Færdigheder

Setups -færdigheder og vaner



Setups





Setups i hverdagen – vejen til succes



50 kr.
14 kr.

Sund mad er billig mad



20 kr. 17 kr.



10 kr.



80 - 130 kr. 10 kr.



Økonomi-setup



=



Bruger man 20 kr. 
om dagen –
bruger man 7300 kr. 
om året



=





Hygiejne-setup



Tøj-setup



Kalender-setup



Pc/Telefon-setup



Motions-setup



At være ”rusten”



Selvtillid: At føle at man er god til noget

Selvværd: At føle, at man er god nok, som den man er

Fokus på selvtillid og selvværd



Lyttende-talende

100% talende100% lyttende

50% lyttende 50% talende



Den gode samtale helbreder

”Alle snakker – men ingen gider at høre på mig”

Vi lever i en selvoptaget verden –
hvor det handler om mig, mig og mig



Belærende

• Det kan ikke passe, at du er bange for 
edderkopper – de gør jo ingenting.

• Jeg kan ikke forstå, at du ikke holder op med 
at ryge, når du ved at det er så farligt.

• Du skal da ikke være bange for at flyve - det er 
da ikke farligt.

• Da jeg var ung, var vi ikke bange for at arbejde



Spørgsmålstyper

Spørg om alt, men undgå spørgsmål der får den unge til 
at få dårlig samvittighed eller nederlagsfølelse.

Case:

”Hvordan gik det med morgenmaden, som vi aftalte, at du skulle  
spise hver dag?”

Har du fået svar på de ansøgninger, som du ville sende i sidste 
uge?



• Hvad sagde bankrådgiveren, som vi aftalte, at du skulle ringe til 
i dag vedr. vores overtræk? 



Eksempler med ”kattelem”

• Spørgsmål med ”kattelem”

• Hvordan er det gået siden sidst?

• Fik du afprøvet noget af det vi talte om sidst?

• Fik du fat i bankrådgiveren?

• Nåede du at sende ansøgningerne?



Den gode samtale

• Skriv et taknemlighedsbrev 

• Hvem vil du skrive til og hvorfor?

• Hvad skal der stå i brevet?



Selvet

Fire grundformer af stræben eller rettethed

Selvhævdelse og 
selvfremstilling 

Betydningsbærende 
andet og andre

Mestring og 
kompetenceudvikling

Samhørighed 

At være nogen/ 
blive lagt mærke til

At være god til noget/
at kunne blive dygtig til noget

At kunne se frem til 
noget /se op til nogen

At høre til et stedModelgrundlag: Jan Tønnesvang









Mia Thorsø
www.facebook.dk/kostsundhed
www.kost-sundhed.dk

Mia fik diagnosen ADHD –
fik Ritalin og 
antidepressive midler

Nu er Mia medicinfri 
og har tabt sig 30 kg

www.facebook.dk/kostsundhed
www.kost-sundhed.dk


Michelle efter 24 møder – fri for angst, arbejder i butik og har taget en 
uddannelse 



Sundhedspolitik på institutionen

• Obligatoriske måltider og mellemmåltider

• Slik-og sodavandsforbud i offentligt rum

• Udgangsforbud i skoletiden

• Skolen skal tilbyde grønt og ”mad nok”

• Drop mælk til frokost og aftensmaden – skader og gavner ikke

• Unge skal lære at lave mad, gøre rent mv.

• Unges sundhedstilstand skal tjekkes via blodprøver

• De unge bør behandles med vitaminer, mineraler og fiskeolie





Efter en slikfri måned

• Renere hud – bumser væk

• Tabt sig 4 kg

• Sov bedre om natten

• Bedre koncentrationsevne

• Bedre humør

• Ikke længere lyst til slik og junkfood

• Maven fungerede meget bedre



Kongensgaard Efterskole

• Uden slik-og sukkerpolitik: 

• De unge tabte sig 40 kg. om året

• Med en markant politik: 

• De unge tabte sig 800 - 1000 kg om året



Links

• www.facebook.com/kandidaterne

• www.webkost.dk

• www.talentspejderne.org

http://www.facebook.com/kandidaterne
http://www.webkost.dk/
http://www.talentspejderne.org/


Frede Bräuner
Gernersvej 4
8260 Viby J 
30 91 39 90

Mail: frede@webkost.dk

Hjemmeside: www.webkost.dk

Bog: Kost – adfærd – indlæringsevne 

Normalpris 245 kr.

Tilbudspris: 150 kr.


