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”Der	er	to	ord,	I	ikke	må	bruge,	hvis	jeg	skal	være	
med”,	sagde	en	irakisk	kvinde,	som	var	deltager	
i	den	fokusgruppe,	KVINFO	havde	inviteret	til	at	
diskutere	idéen	om	et	mentornetværk	for	flygt-
ninge/indvandrerkvinder.	”Hvad	er	det	for	to	ord?”,	
spurgte	jeg	spændt.	”Ligestilling	og	integration”,	
lød	svaret	prompte.

Der	måtte	jeg	jo	lige	kridte	banen	op	og	sige,	at	
netop	de	to	ord,	ville	jeg	næppe	kunne	undgå.	
Men	det	gav	da	noget	at	tænke	over,	at	selv	
så	neutrale	ord	kan	være	så	belastede,	at	de	i	
sig	selv	kan	virke	som	en	rød	klud	på	en	første-
generations	dansker.	Og	indlægget	var	da	med	til	
at	gøre	mødet	uforglemmeligt	og	energifyldt	med	
masser	af	inspiration	og	lyst	til	at	gå	videre.	

”Ja,	og	så	har	jeg	også	lavet	et	udkast	til	en	
	mentorfolder,	sådan	som	jeg	synes,	den	skal	
se	ud”,	sagde	grafisk	designer	Maria	Elskær,	da	
vi	jublede	over	det	første	udkast,	der	præcist	
svarede	til	det	krav,	vi	havde	stillet.	Ingen	billeder,	
tak!	For	billeder	fortolkes,	og	fortolkninger	kan	
misforstås.	Det	var	tungen	lige	i	munden,	hvis	sø-
	sætningen	af	mentornetværket	skulle	lykkes.	
Så	nej	tak	til	billeder.	

Men	designeren	havde	netop	forstået	og	fortolket	
mentornetværkets	idé.	Med	de	to	guldfisk,	der	fra	
hver	deres	univers	kikker	på	hinanden,	havde	hun	
skabt	sit	eget	bud	på	vores	vision.	Først	da	endnu	
en	fokusgruppe	med	10	unge	kvinder	fra	meget	
forskellige	steder	i	verden	unisont	foretrak	guld-
fiskene,	lod	vi	os	overbevise.	”Det	er	sådan	vi	har	
det”,	sagde	deltagerne.	”Vi	vil	over	til	den	anden	
guldfisk.	Vi	vil	være	sammen	med	jer.”		

Fra	det	øjeblik	blev	guldfiskene	et	logo	for	KVINFOs	
mentornetværk.	Og	for	mig	viser	de	to	historier,	at	
der	er	brug	for	dialog	og	viden	for	at	overkomme	
de	forskellige	vilkår.	Der	er	et	stort	behov	for	
udveksling	mellem	mennesker	med	forskellig	bag-
grund,	et	behov	for	at	lytte	og	for	at	blive	hørt.	
Og	det	behov	går	begge	veje	i	mentorrelationen.		

Håndbogen	er	udarbejdet	som	en	støtte	for	men-
tor	i	ønsket	om	at	hjælpe	en	anden	kvinde	til	selv	
at	kunne	læse	Danmarkskortet	og	selv	finde	sin	
vej	ind	i	samfundet	og	ud	på	arbejdsmarkedet.

elisabeth møller jensen
Direktør	i	KVINFO		



Denne	bog	er	en	håndbog	til	mentorer	i	KVINFOs	
mentornetværk.	Bogen	er	tænkt	som	et	opslags-
værk,	som	ikke	nødvendigvis	skal	læses	fra	start	
til	slut.	Nogle	dele	af	bogen	henvender	sig	til	nye	
mentorer,	mens	andre	dele	af	bogen	er	relevante	
for	alle.	Det	vil	sige,	at	der	er	inspiration	at	hente	
både	for	dig,	der	lige	har	tilmeldt	dig	netværket	
og	dig,	som	allerede	er	godt	i	gang	med	mentor-
arbejdet.	

Del	1	er	en	introduktion	til	netværket.	Her	kan	du	
blandt	andet	finde	information	om	netværkets	
værdigrundlag	og	få	viden	om,	hvad	det	vil	sige	
at	være	mentor	og	mentee	i	KVINFOs	mentor-
netværk.	Denne	del	henvender	sig	overvejende	til	
dig,	der	lige	har	tilmeldt	dig	mentornetværket.

Del	2	indeholder	en	beskrivelse	af,	hvad	der	sker	
fra	du	tilmelder	dig,	til	du	bliver	matchet.	Du	kan	
også	læse	om	mentoraftalen	og	aktivitetsplanen	
og	blive	klogere	på,	hvordan	disse	redskaber	kan	
hjælpe	dig	og	din	mentee	godt	i	gang.	Endelig	
fortæller	vi	om	faser	i	mentorforløbet,	og	dette	
kan	være	relevant	både	for	dig,	der	er	ny,	og	dig,	
der	allerede	er	godt	i	gang.	

Del	3	er	først	og	fremmest	en	samling	af	gode	
råd	og	idéer.	Her	kan	du	få	nye	idéer	til,	hvordan	
du	og	din	mentee	øver	dansk,	forbereder	job-
samtale	eller	udvider	mentees	netværk.	Denne	
del	indeholder	også	et	afsnit	om	de	udfordringer	
eller	faldgruber,	som	kan	spænde	ben	for	en	god	
mentorrelation.	I	del	3	er	der	inspiration	at	hente	
for	alle.	

Del	4	er	bogens	sidste	del.	Her	finder	du	mentor-
aftalen	og	aktivitetsplanen	og	kan	se	et	eksempel	
på,	hvordan	andre	har	udfyldt	de	to	redskaber.	
Endelig	kan	du	se	den	evaluering,	som	vi	beder	
mentorer	udfylde	efter	et	år,	og	når	mentorrela-
tionen	er	afsluttet.	

Undervejs	i	bogen	finder	du	nogle	korte	historier.	
Det	er	altid	inspirerende	at	høre,	hvordan	andre	
har	gjort.	Derfor	kan	vi	anbefale	dig	at	læse	en	
eller	flere	af	historierne	i	bogen.	

Vi	håber,	at	bogen	vil	hjælpe	og	inspirere	dig.
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KVINFOs	mentornetværk	er	en	mentorordning,	
der	matcher	flygtninge-	og	indvandrerkvinder	
med	kvinder,	som	er	aktive	på	det	danske	arbejds-
marked	eller	som	på	anden	vis	er	solidt	forankret	i	
det	danske	samfund.	Vi	åbner	døre	og	viser	vej	ind	
i	det	danske	samfund	ved	at	tage	udgangspunkt	i	
den	enkelte	kvindes	behov	og	ønsker.				

vores grundtanke
Mentorrelationen	er	et	ligeværdigt	én-til-én	møde.	
Vi	kalder	parterne	mentorer	og	mentees	og	
baserer	matchet	på	faglige	og	personlige	inter-
esser	og	ønsker.	Relationen	bygger	på	gensidig	
respekt	og	tillid,	og	formålet	er	at	støtte	mentee	i	
at	realisere	sit	potentiale	på	arbejdsmarkedet	og	
komme	videre	med	sit	liv	i	Danmark.	

Fire afdelinger 
Netværket	har	i	dag	mere	end	2400	deltagere	
og	består	af	fire	afdelinger.	Den	første	afdeling	
blev	etableret	i	KVINFO	i	København	i	2002.	Den	
anden	afdeling	åbnede	på	Kvindemuseet	i	Århus	
i	2004,	og	i	2005	blev	der	etableret	en	afdeling	på	
Vindrosen	i	Esbjerg.	Denne	afdeling	dækker	i	dag	
også	Varde.	Den	sidste	afdeling	er	åbnet	i	2006	
på	Vollsmosesekretariatet	i	Odense	i	samarbejde	
med	Syddansk	Universitet.

hvordan er netværket finansieret?
Mentornetværket	er	finansieret	af	Ministeriet	
for	Flygtninge,	Indvandrere	og	Integration	frem	til	
2010.	Afdelingen	i	Århus	er	delvist	finansieret	af	
Det	Lokale	Beskæftigelsesråd	i	Århus	Kommune.	
Afdelingen	i	Esbjerg,	herunder	Varde	er	delvist	
	finansieret	af	Esbjerg	Kommune	og	Varde	Kom-
mune.	Afdelingen	i	Odense	har	fået	en	ekstra	
bevilling	fra	Integrationsministeriet	(Kontoret	for	
Integration	på	By-	og	Boligområdet).	

et prisbelønnet netværk
I	oktober	2004	vandt	KVINFOs	mentornetværk	
ALT	for	damernes	kvindepris.	Senere	samme	år	
blev	netværket	belønnet	med	årets	integrations-
pris	for	det	offentlige	arbejdsmarked.	Disse	to	
priser	medvirkede	til,	at	netværket	blev	en	endnu	
større	succes,	fordi	mange	flere	kvinder	fik	kend-
skab	til	netværket.	

et inspirerende netværk 
KVINFOs	mentornetværk	har	inspireret	til	opret-
telse	af	lignende	netværk	i	andre	sektorer	i	Dan-
mark.	Idéen	har	også	bredt	sig	ud	over	landets	
grænser.	Med	inspiration	fra	KVINFOs	mentor-
netværk	har	Kvinneuniversitetet	i	Oslo	og	
Trondheim	Kommune	i	Norge	etableret	lignende	
mentorordninger.	

hvad er KvinFo?
Mentornetværket	er	idéudviklet	på	KVINFO,	
som	er	en	selvejende	institution	under	Kultur-
ministeriet.	KVINFOs	hovedopgave	er	at	formidle	
viden	om	kvinde-	og	kønsforskning	og	består	
blandt	andet	af	et	forskningsbibliotek,	et	web-
tidsskrift,	et	gratis	online	leksikon	og	en	ekspert-
database	over	kvindelige	eksperter.	Du	kan	læse	
mere	om	KVINFO	på	www.kvinfo.dk.	
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KVINFOs	mentornetværk	bygger	på	en	simpel,	
men	virksom	idé.	Det	handler	om	at	videregive	
viden	fra	kvinde	til	kvinde,	om	fortrolighed	og	
gensidig	tillid.	Vi	sætter	fokus	på	det	positive,	det	
fælles	og	det	individuelle.

det positive
Når	vi	interviewer	en	mentee,	spørger	vi	hende	
om,	hvad	hun	gerne	vil,	og	hvad	hun	drømmer	om	
i	Danmark.	Vi	spørger	hende	om,	hvilken	uddan-
nelse,	hvilket	job,	hvilket	liv	og	til	sidst,	hvilken	
mentor,	hun	ønsker	sig.

Vi	lytter	efter,	hvilke	drømme	hun	har,	og	ved	at	
finde	en	mentor	der	matcher,	lykkes	det	ofte	at	
åbne	lige	præcis	den	dør	til	samfundet,	som	kan	
gøre	drømmen	til	virkelighed.			

det fælles 
Når	man	kommer	fra	hver	sin	verdensdel,	hver	
sin	kultur	og	hver	sin	religion,	er	der	fascinerende	
forskelle	–	skræmmende	forskelle	måske.	Men	er	
man	fælles	om	faglighed,	erfaringer,	personlige	
interesser	eller	andet,	så	er	der	under	alle	om-
stændigheder	noget	at	tale	om.	

Netop	i	det	fælles	og	det	ligeværdige	findes	en	
platform	for	dialog	og	samarbejde,	som	både	
mentor	og	mentee	kan	få	glæde	og	fordel	af.	
Derfor	lægger	vi	afgørende	vægt	på	det	fælles	
og	det	ligeværdige.	

det individuelle 
Mentorrelationen	er	et	møde	mellem	to	men-
nesker	–	to	individer.	Derfor	opfordrer	vi	til	at	tage	
”kulturbrillen”	af.	Vi	ser	på	mennesket,	evnerne	og	
fagligheden	først,	oprindelseslandet	og	kulturen	
er	sekundært.	

Kulturel	nysgerrighed	er	hverken	bandlyst	eller	
tabu,	tværtimod.	I	langt	de	fleste	mentorforløb	
udveksles	der	viden	om	kulturforskelle	og	myter	
afmystificeres.	

At	tage	kulturbrillen	af	handler	om	at	se	den	
enkelte	kvinde	som	et	individ,	ikke	som	repræsen-
tant	for	en	fremmed	kultur.	Det	er	hendes	per-
sonlige	og	faglige	potentiale,	der	skal	realiseres.	
Derfor	sætter	vi	fokus	på	det	individuelle.	

værdigrundlag
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Hvad Er kvinfos mentornetværk?



For	irakiske	Maysun	og	danske	Rita	blev	mentorforholdet	opgøret	
med	en	række	fordomme.	De	blev	hinandens	møde	med	det	ukendte.	
I	dag	er	de	blevet	klogere	både	på	sig	selv	og	hinanden.	Et	fokus	på	
det	forskellige	er	blevet	erstattet	af	en	fornemmelse	af	de	mange	
ting,	de	har	til	fælles.

�
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Maysun	er	41	år.	Hun	er	fra	Irak	og	kom	til	Dan-
mark	som	flygtning	i	2000.	Hun	er	gift	og	har	tre	
børn.	Fra	Irak	har	hun	en	studentereksamen,	og	
hun	studerer	i	dag	på	pædagogseminaret.	Hun	
blev	i	januar	2006	matchet	med	Rita.	Hun	er	41	år.	
Hun	er	halvt	dansk,	halvt	grønlandsk	og	er	opvok-
set	i	Fredericia.	I	dag	bor	hun	i	Århus	sammen	med	
sin	mand	og	deres	21-årige	datter.	Rita	er	uddan-
net	først	som	pædagog	og	senere	journalist.

Maysun	havde	brug	for	nogen,	der	kunne	hjælpe	
hende	med	at	forstå,	hvordan	tingene	virker	i	
Danmark.	Hun	ville	i	arbejde	og	være	med	i	sam-
fundet.	Derfor	kontaktede	hun	mentornetværket.	
Det	samme	havde	Rita	lige	gjort.	Hun	havde	
selv	flere	år	tidligere	boet	en	kortere	periode	i
Brasilien.	Her	havde	hun	oplevet,	at	venlige	folk	
hjalp	hende	på	plads.	Den	gestus	kunne	hun	
tænke	sig	at	gengælde.	Og	det	fik	hun	lov	til,	da	
mentornetværket	matchede	hende	med	Maysun.

Det	blev	begyndelsen	på	et	lærerigt	og	givende	
mentorforhold.	På	flere	fronter.	For	det	første	har	
Rita	hjulpet	Maysun	med	at	navigere	i	det	danske	
samfund.	I	dag	er	Maysun	begyndt	på	brobyg-
gerkurset	på	Jydsk	Pædagog-Seminarium.	”Nu	er	
Rita	faktisk	blevet	en	slags	GPS	for	mig	–	sådan	
en	man	har	i	taxaerne,	der	fortæller,	hvordan	man	
finder	den	rigtige	vej	frem	til	sit	mål”	fortæller	
Maysun.	Hun	understreger,	at	mentorforholdet	
ikke	kun	har	været	en	døråbner	for	hende	selv.	
Det	gør	hende	tillige	til	en	bedre	rollemodel	for	
sine	børn.	I	dag	er	hendes	18-årige	datter	også	
gået	ind	i	mentorordningen.	

Vigtigst	af	alt	er	det	dog	for	begge	kvinder,	at	de	
har	smidt	nogle	af	deres	fordomme	over	bord.	
For	på	trods	af	åbenhed	og	gode	intentioner	fra	
begge	sider,	så	havde	Rita	sine	fordomme	om	

muslimer	og	Maysun	sine	fordomme	om	danskere.	
”Da	jeg	kom	til	Danmark	for	syv	år	siden,	havde	jeg	
den	opfattelse,	at	danske	kvinder	havde	så	meget	
frihed,	at	de	bare	forlod	deres	mand	og	børn,	
hvis	de	havde	lyst,”	fortæller	Maysun.	I	dag	ryster	
hun	på	hovedet	over	det,	hun	tænkte	dengang.
Rita	forklarer,	hvordan	hun	mente,	at	”muslimske	
kvinder	slet	ikke	havde	den	frihed,		som	danske	
kvinder	har”.	I	dag	er	hun	blevet	klogere:	”I	May-
suns	tilfælde	gælder	det	i	hvert	fald	ikke.	Hendes	
mand	lægger	ingen	bånd	på	hende.	Hun	er	fri	og	
stærk”.

Fordommene	og	forskellene	er	i	dag	lagt	til	side.	
Rita	og	Maysun	har	derimod	et	forhold	baseret	
på	de	mange	ting,	de	har	tilfælles.	”Vi	taler	med	
hinanden	om	de	ting,	som	man	gerne	vil	tale	med	
andre	kvinder	om.	Man	kommer	hurtigt	til	at	se,	
at	vi	på	mange	måder	har	de	samme	forhold	i	
livet	med	studier,	arbejde,	mand	og	børn”,	siger	de	
samstemmende.	

For	Rita	er	der	ingen	tvivl	om	gevinsten	ved	at	
være	mentor:	”Jeg	har	selv	fået	det	ud	af	mentor-
forholdet,	at	jeg	har	fået	et	godt	indblik	i	flygt-
ninge-	og	indvandrerkvinders	forhold	både	her	og	
i	hjemlandet.	Og	atter	er	jeg	blevet	bekræftet	i,	at	
vi	som	kvinder	i	bund	og	grund	har	samme	sorger,	
glæder	og	bekymringer.		Det	er	lige	meget,	hvilken	
farve	huden	har	–	vi	er	alle	bare	mennesker	med	
samme	håb	og	drømme!”
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”Man	koMMer	hurtigt	til	at	se,	at	vi	på	
Mange	Måder	har	de	saMMe	forhold	i	
livet	Med	studier,	arbejde,	Mand	og	børn”
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hvad er en mentor?
En	mentor	i	KVINFOs	mentornetværk	er	en	kvinde,	
der	har	tid	og	lyst	til	at	støtte	en	kvinde	med	
flygtninge-	eller	indvandrerbaggrund	i	at	realisere	
sit	faglige	og	personlige	potentiale	på	det	danske	
arbejdsmarked	og	i	samfundet	generelt.	

Som	mentor	er	du	interesseret	i	at	dele	din	viden	
og	dine	erfaringer	med	mentee	som	inspiration	
til,	at	hun	kommer	videre	med	sit	liv	i	Danmark.	Du	
skal	have	lyst	til	at	fortælle	om	alle	de	skrevne	og	
uskrevne	regler,	som	er	vigtige	for	at	kunne	begå	
sig	og	få	et	godt	liv	i	Danmark.

Det	er	også	afgørende,	at	du	er	villig	til	at	bruge	
og	åbne	dit	eget	netværk	for	mentee.	Du	kan	
aktivt	hjælpe	mentee	med	at	skabe	sit	eget	
netværk	ved	f.eks.	at	tage	hende	med	til	faglige	
arrangementer,	introducere	hende	til	enkeltper-
soner,	gøre	hende	opmærksom	på	faglige	forenin-
ger,	kvindeforeninger,	osv.

hvordan er en god mentor?
En	god	mentor	er	én,	der	anerkender	de	problem-
stillinger,	som	mentee	ønsker	at	finde	svar	på.	
Udgangspunktet	for	at	mentee	har	lyst	til	at	åbne	
sig	og	modtage	din	støtte	er,	at	du	som	mentor	
søger	at	forstå	hendes	situation,	og	anerkender	
de	ønsker	og	behov,	hun	har.	

Som	mentor	skal	du	kunne	rumme	mentee	og	
rette	opmærksomheden	mod	hende.	Du	skal	
kunne	nedtone	trangen	til	at	henføre	opmærk-
somheden	på	dig	selv	og	dit	liv	ved	at	skabe	et	
rum,	hvor	der	primært	fokuseres	på	mentees	
udvikling.	

En	god	mentor	skal	holde	ud	og	holde	af	at	stå	i	
baggrunden	og	have	en	tilbagetrukken	rolle.	På	
jeres	møder	er	det	mentee,	der	er	i	centrum,	og	
hun	skal	have	længst	taletid,	mens	du	lytter	til	det	
hun	fortæller	og	spørger	ind	til	hendes	fortælling.	

Ved	at	være	lyttende	kan	du	skabe	et	rum	for	
refleksion.	Mentee	har	ikke	nødvendigvis	brug	for,	
at	du	besvarer	de	spørgsmål,	som	enten	hun	eller	
du	stiller.	

Som	mentor	kan	du	lade	mentees	spørgsmål	og	
tvivl	stå	og	svæve	en	stund	uden	at	fare	til	løsnin-
ger	eller	handle	med	det	samme.	Ofte	vil	mentee	
opdage,	at	hun	selv	har	svaret	på	de	spørgsmål,	
hun	stiller.

En	god	mentor	kan	få	mentees	tanker	til	at	gå	i	
en	anden	retning.	Ved	at	stille	nogle	udfordrende	
spørgsmål	og	sætte	fokus	på	mulighederne	frem	
for	barriererne,	kan	du	få	mentee	til	at	bryde	ud	af	
en	eventuel	vanetænkning	og	gå	nye	veje.	

En	god	mentor	er	også	en,	der	motiverer	til	at	
sætte	en	forandring	i	gang.	Det	er	din	opgave	
at	hjælpe	til	selvhjælp	ved	at	støtte	og	motivere	
mentee	til	at	handle,	uden	at	du	gør	tingene	for	
hende.	

Endelig	skal	du	som	mentor	være	tålmodig.	Der	
kan	være	perioder,	hvor	du	sidder	med	en	følelse	
af,	at	der	ikke	sker	udvikling,	og	at	mentee	ikke	
opsamler	alle	dine	guldkorn.	Udvikling	kan	være	
en	langvarig	proces.	Derfor	må	du	være	tålmodig	
gennem	hele	forløbet.	

mEnTor og mEnTEE
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hvem kan blive mentor?
Du	kan	blive	mentor	i	KVINFOs	mentornetværk,	
hvis	du	er	erhvervsaktiv	eller	på	anden	måde	
forankret	i	det	danske	samfund.	Du	er	også	meget	
velkommen	som	mentor,	hvis	du	er	studerende	
eller	er	gået	på	pension.	Det	vigtigste	er,	at	du	har	
en	viden	og	nogle	erfaringer,	som	du	har	lyst	til	at	
give	videre	til	en	anden	kvinde.	Rollen	som	mentor	
er	åben	for	alle	kvinder	uanset	faglig	eller	etnisk	
baggrund.

hvad kan du få ud af at være mentor? 
Erfaringer	fra	netværket	viser,	at	det	på	mange	
forskellige	måder	er	lærerigt,	udfordrende	og	
givende	at	være	mentor	i	KVINFOs	mentor-
netværk.	

Mentorer	fra	netværket	fortæller,	at	de	får	lige	så	
meget,	som	de	giver	ved	at	være	mentor.	Sam-
spillet	med	en	mentee	kan	medvirke	til	at	se	ens	
eget	liv	på	en	ny	og	anderledes	måde.	Relationen	
kan	også	bidrage	til	at	sætte	tanker	i	gang	om	
egen	praksis	på	arbejdet.	

Mange	mentorer	fortæller,	at	der	er	forbundet	en	
glæde	ved	at	kunne	dele	sin	viden	og	sine	erfaring-
er	med	et	andet	menneske.	Det	kan	være	meget	
tilfredsstillende	både	på	det	personlige	og	profes-
sionelle	plan	at	hjælpe	et	andet	menneske	på	vej.	

I	KVINFOs	mentornetværk	får	du	mulighed	for	at	
spille	en	aktiv	rolle	i	en	integrationsproces	ved	at	
støtte	en	kvinde	med	flygtninge/indvandrerbag-
grund.	Hermed	får	du	en	større	indsigt	i	de	pro-
blemstillinger,	hun	og	andre	kvinder	står	overfor.	

Det	at	bidrage	aktivt	i	en	integrationsproces	er	for	
mange	mentorer	den	allerstørste	udfordring.	Det	
er	samtidig	en	af	de	ting,	som	er	allermest	givende	
ved	at	være	mentor	i	KVINFOs	mentornetværk.	

hvad er en mentee?
En	mentee	i	KVINFOs	mentornetværk	er	en	kvinde	
med	flygtninge-	eller	indvandrerbaggrund,	som	
gerne	vil	videre	med	sit	liv	i	Danmark.	En	mentee	
skal	have	nogle	faglige	og	personlige	ønsker	og	
mål,	som	hun	gerne	vil	opnå	med	støtte	fra	en	
mentor.		

At	have	en	mentor	er	en	aktiv	form	for	udvikling,	
som	kræver	noget	af	mentee	både	på	og	imellem	
møderne	med	mentor.	Mentee	må	være	parat	til	
at	tage	ansvar	og	handle	i	forhold	til	de	ønsker	og	
mål,	som	hun	vil	sætte	fokus	på	i	mentorforholdet.	
Mentee	har	derfor	et	stort	ansvar	for	relationens	
succes.	

hvem kan blive mentee?
Man	kan	blive	mentee	i	KVINFOs	mentornetværk,	
hvis	man	er	flygtning	eller	indvandrer.	Man	kan	
også	blive	mentee,	hvis	en	eller	begge	forældre	er	
flygtninge	eller	indvandrere	med	eller	uden	uddan-
nelse	og	arbejdserfaring.

hvad kan man få ud af at være mentee?
Evalueringerne	og	tilbagemeldingerne	fra	mentees	
er	mangeartede.	Nogle	mentees	fortæller,	at	de	
har	opnået	konkrete	mål	i	form	af	arbejde	eller	
praktikplads.	Andre	er	startet	på	en	uddannelse	
eller	har	fået	støtte	til	at	gennemføre	den	uddan-
nelse,	de	var	i	gang	med.	

Mange	mentees	fortæller,	at	de	har	haft	glæde	
af	den	vejledning	og	faglige	sparring,	de	har	fået	
af	mentor.	Selvom	de	endnu	ikke	har	fået	drøm-
mejobbet,	så	er	de	med	mentors	støtte	kommet	
nærmere	målet,	og	har	fået	gode	råd	om	job-
søgning.	

Andre	mentees	har	fået	større	netværk,	og	det	
gælder	både	fagligt	og	socialt.	For	nogen	har	
mødet	med	mentor	betydet	et	brud	på	social	
isolation,	mens	det	for	andre	har	givet	nye	kon-
takter	indenfor	deres	faglige	område.

Rigtig	mange	fortæller,	at	de	er	blevet	bedre	til	
dansk	og	føler,	at	de	har	fået	en	større	viden	om	
mulighederne	i	Danmark.	Endelig	har	mentorrela-
tionen	for	mange	mentees	resulteret	i	et	nyt	syn	
og	tro	på	fremtiden



Xiaoyi	er	31	år.	Hun	er	født	i	Kina.	Hun	er	uddan-
net	kemiingeniør	og	kom	til	Danmark	i	2001.	I	dag	
arbejder	hun	i	Sydbank.	I	marts	2005	blev	hun	
matchet	med	Ulla.	Hun	er	47	år	og	opvokset	i	en	
forstad	til	Købehavn.	Ulla	er	uddannet	designer	og	
har	eget	firma.	

Da	Xiaoyi	mødte	Ulla	første	gang,	var	hendes	øn-
ske	at	komme	i	arbejde	som	check-in	medarbejder	
i	Københavns	Lufthavn.	Hun	ville	gerne	have	hjælp	
fra	Ulla	til	at	forfølge	den	plan.	Ulla	havde	ikke	den	
mindste	erfaring	med	det	arbejdsområde.	Hun	
kastede	sig	dog	uden	tøven	ud	i	mentoropgaven	
alligevel.	Dette	gå-på-mod	blev	kendetegnende	
for	Xiaoyi	og	Ullas	mentorforløb.	Med	kreativitet	
og	positiv	ånd	har	de	sparket	dørene	til	arbejds-
markedet	ind.	

Allerede	på	deres	første	møde	lagde	Ulla	og	Xiaoyi	
en	slagplan.	De	var	enige	om,	at	det	vigtigste	
var,	at	Xiaoyi	skulle	finde	sig	et	arbejde.	Det	var	
ligegyldigt,	hvad	jobbet	egentlig	indebar.	Det	
væsentlige	var	derimod,	at	hun	kunne	klare	sig	
selv	og	lære	sproget.	Deres	fælles	udgangspunkt	
var,	at	det	var	lettere	at	skifte	arbejde	end	at	
skaffe	sig	et	nyt.
	
Så	Xiaoyi	startede	på	en	Bistro	i	Tåstrup	og	søgte	
fortsat	job	i	Københavns	Lufthavn.	Forløbet	var	
ikke	smertefrit.	Der	kom	flere	afslag	hen	ad	vejen,	
og	det	var	hårdt	for	Xiaoyi	at	blive	afvist	så	mange	
gange.	Efter	en	tid	fik	Ulla	Mærsk	Air	i	tale.	Hun	fik	
her	afklaret,	at	det	desværre	ville	være	svært	for	
Xiaoyi	at	få	job	i	lufthavnen.	

Ullas	samtale	med	Mærsk	blev	derfor	et	
vendepunkt.	Igen	måtte	Ulla	og	Xiaoyi	lægge	
hovederne	i	blød,	sætte	nye	mål	og	finde	nye	
veje.	”Hvilke	andre	muligheder	var	der	for	et	

spændende	arbejde	for	Xiaoyi?	Hvilke	kvalifika-
tioner	havde	hun?	Det	var	jo	indlysende,	at	hun	
kunne	rådgive	om	Kina	på	en	eller	anden	måde”,	
fortæller	Ulla.

Siden	hen	er	det	gået	slag	i	slag	for	Xiaoyi.	Ud	fra	
princippet	om,	at	det	bedste	er	at	være	i	arbejde,	
startede	hun	i	Jysk.	Også	”et	hårdt	og	kedeligt	ar-
bejde”,	men	ikke	desto	mindre	endnu	en	mulighed.	
Xiaoyi	rettede	nemlig	personlig	henvendelse	til	
Lars	Larsen	og	tilbød	ham	sin	hjælp,	når	han	i	
fremtiden	skulle	åbne	filialer	i	Kina.	Lars	Larsen	
svarede	hende,	at	han	gerne	ville	kunne	kontakte	
hende,	når	den	tid	kom.	

Det	har	endnu	ikke	kastet	noget	af	sig,	men	initia-
tivet	har	til	gengæld	været	med	til	at	bane	vejen	
for	Xiaoyis	nuværende	job	i	Sydbank.	Ud	af	100	
ansøgere	er	Xiaoyi	en	af	de	5,	som	banken	valgte.	
Både	Ulla	og	Xiaoyi	er	sikre	på,	at	det	skyldes,	at	
Xiaoyi	har	været	overbevisende	ved	samtalen.	
Her	kom	initiativet	i	forhold	til	Lars	Larsen	og	alle	
hendes	øvrige	bestræbelser	hende	til	gode.

”Både	Xiaoyi	og	jeg	har	lært	rigtig	meget	af	dette	
forløb,”	fortæller	Ulla.	”Jeg	tror,	jeg	er	blevet	lige	
så	meget	klogere,	som	hun	er,”	forsætter	hun.	
”Jeg	har	lært,	hvordan	man	positivt	skubber	til	en	
person,	så	hun	rykker	sig,	og	så	hun	selv	klarer	
opgaven.	Xiaoyi	ved	nu,	at	hun	kan	alt.	Før	troede	
hun,	at	hun	ikke	havde	nogle	muligheder,	og	nu	
ved	hun,	at	hun	har	alle	muligheder.”	Det	næste	
skridt	på	Ulla	og	Xiaoyis	fælles	rejse	er,	at	de	skal	
have	en	mentee,	som	de	vil	rådgive	sammen.	

mEnTorforløbET: 
En rEjSE i muligHEdErnES land
Ulla	har	fastholdt	det	åbne	og	positive	blik	i	rollen	som	mentor.	
Og	som	mentee	har	Xiaoyi	haft	visioner	og	drømme	at	forfølge.	
Troen	på	at	ting	kan	lykkes,	dynamisk	samspil	og	input	fra	to	
forskellige	faglige	verdener	har	givet	resultater.	Xiaoyi	har	i	dag	
arbejde	i	en	bank,	og	er	selv	blevet	mentor	sammen	med	Ulla.
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”jeg	har	lært,	hvordan	Man	positivt	
skubber	til	en	person,	så	hun	rykker	sig,	
og	så	hun	selv	klarer	opgaven”
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Når	du	har	tilmeldt	dig	KVINFOs	mentornetværk,	
vil	du	blive	indkaldt	til	et	interview	med	en	af	
netværkets	ansatte.	Her	vil	du	blandt	andet	blive	
spurgt	om	din	uddannelse,	dit	fag,	placering	på	
arbejdsmarkedet	og	dine	personlige	erfaringer	og	
interesser.

Herefter	kommer	du	til	at	stå	i	netværkets	men-
torbank,	indtil	vi	har	interviewet	en	mentee,	som	
vi	kan	matche	dig	med.	Når	dette	sker,	vil	I	begge	
modtage	information	om	hinanden,	så	I	kan	tage	
kontakt	og	aftale	et	møde.	

I	KVINFOs	mentornetværk	baserer	vi	matchet	på	
mentees	ønsker	og	behov	sammenholdt	med	
det,	som	mentor	kan	tilbyde	personligt	og	fagligt.	
Som	udgangspunkt	matcher	vi	inden	for	samme	
fagområde,	men	vi	oplever	også,	at	der	kommer	
noget	givende	og	mindst	lige	så	spændende	ud	af	
at	matche	mentorer	og	mentees	med	forskellige	
erfaringer	og	interesser.	

hvem kan du blive matchet med?
Gruppen	af	mentees	er	en	meget	blandet	gruppe	
med	vidt	forskellige	baggrunde,	uddannelser,	
ønsker	og	behov.	Nogle	mentees	er	lige	kommet	
til	Danmark	og	har	brug	for	generel	viden	om,	
hvordan	det	danske	arbejdsmarked	og	samfund	
fungerer.	Andre	har	brug	for	at	drøfte,	hvilke	mu-
ligheder	der	er	i	Danmark	og	har	behov	for	viden	
om,	hvordan	man	får	adgang	til	et	bestemt	job	
eller	en	bestemt	uddannelse.		

Nogle	mentees	har	været	i	Danmark	længe,	men	
befinder	sig	umiddelbart	langt	fra	arbejdsmar-
kedet.	De	har	måske	været	arbejdsløse	i	en	lang	
periode,	og	har	derfor	behov	for	en	mentor,	som	
kan	motivere	og	medvirke	til	at	genvinde	troen	
på	at	komme	i	arbejde.	Atter	andre	mentees	
er	topkvalificerede	til	deres	drømmejob,	men	har	
brug	for	konkrete	råd	og	vejledning	i,	hvordan	
man	skriver	en	god	ansøgning	og	forbereder	sig	
til	jobsamtalen.	

Tovholderen	er	den	ansatte	hos	KVINFOs	mentor-
netværk,	som	foretager	det	konkrete	match	
mellem	dig	og	din	mentee.	Det	er	hende,	der	
kontakter	begge	parter	og	informerer	jer	om,	
at	I	skal	aftale	et	møde.	

Tovholderen	er	samtidig	den	person,	som	står	
på	sidelinien	og	følger	med	i,	hvordan	jeres	rela-
tion	udvikler	sig.	For	at	dette	kan	lade	sig	gøre,	er	
det	vigtigt,	at	I	begge	med	løbende	mellemrum	
melder	tilbage	til	jeres	tovholder,	hvordan	det	går.

Hvis	du	har	brug	for	at	diskutere	forløbet	eller	
få	et	godt	råd,	kan	du	altid	henvende	dig	til	din	
tovholder.	I	mange	tilfælde	vil	hun	kunne	hjælpe	
med	at	rette	op	på	relationen,	hvis	noget	går	
skævt.	

En	afgørende	faktor	for	et	vellykket	og	givtigt	
mentorforløb	er,	at	parterne	kan	sige	til	og	fra	på	
en	god	og	respektfuld	måde.	Er	dette	vanskeligt,	

så	henvend	dig	til	din	tovholder	og	vend	problem-
stillingen	med	hende.	Ofte	er	der	tale	om	mindre	
misforståelser,	som	hurtigt	kan	afklares.	

tilbagemeldinger  
I	mange	tilfælde	hører	vi	kun	fra	mentorer	og	
mentees,	når	noget	går	skævt.	Det	er	lige	så	
vigtigt,	at	vi	hører	fra	jer,	når	det	går	godt.	Vi	vil	
for	eksempel	gerne	vide,	når	mentee	er	startet	
på	en	uddannelse	eller	har	fået	arbejde.	

Vi	har	brug	for	at	fortælle	andre	i	netværket,	
ministeriet	og	andre	bidragsydere	til	projektet	om	
jeres	gode	mentorarbejde	og	de	resultater,	som	
I	opnår.	

Det	er	også	nødvendigt	at	høre	fra	jer,	så	vi	kan	
arrangere	workshops	og	netværksmøder,	som	
passer	til	jeres	ønsker	og	behov.	Derfor	er	det	
vigtigt,	at	I	holder	jeres	tovholder	informeret.	Vi	for-
venter	at	høre	fra	jer	minimum	tre	gange	om	året.

matchning

tovholderen
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mentoraFtale

Mentoraftalen	er	en	skriftlig	aftale	mellem	men-
tor	og	mentee.	Den	udarbejdes	i	begyndelsen	af	
forløbet,	og	formålet	er	at	sikre,	at	du	som	mentor	
har	et	klart	billede	af,	hvilke	mål	mentee	gerne	vil	
opnå.	

Mentoraftalen	er	det	papir,	som	gennem	forløbet	
skal	fastholde	mentee	i	at	arbejde	hen	imod	sine	
mål.	Det	er	samtidig	en	hjælp	for	dig,	som	under-
vejs	kan	være	med	til	at	holde	fokus	og	sikre,	at	
arbejdet	går	i	den	rigtige	retning.	

Mentoraftalen	er	også	et	nødvendigt	og	af-
klarende	redskab	til	at	finde	ud	af,	hvilke	forvent-
ninger	I	hver	især	har	til	forholdet	og	til	hinanden.	
Den	skal	dels	sikre,	at	jeres	forventninger	kan	
forenes	og	dels	være	med	til	at	udstikke	nogle	
praktiske	retningslinjer	for,	hvor	tit	I	skal	mødes,	
og	hvordan	I	kontakter	hinanden.	

Det	er	ikke	meningen,	at	mentoraftalen	er	et	
stykke	papir,	som	I	udfylder	en	gang	for	alle.	
Gennem	forløbet	kan	både	mål	og	forvent-
ninger	ændre	sig.	Derfor	må	I	løbende	tage	
	mentoraftalen	op	for	at	se,	om	der	er	behov	
at	ændre	i	den.	

Her	i	bogen	i	Del	4	kan	du	se	mentoraftalen	
og	se	et	eksempel	på,	hvordan	andre	har	
udfyldt	den.	

Når	I	skal	tale	om,	hvilke	mål	mentee	gerne	vil	
opnå,	så	vær	ikke	bange	for	at	bruge	god	tid	på	
at	brainstorme,	det	er	tid	godt	givet	ud.	Jo	mere	
præcis	mentee	er	om	sine	mål,	jo	lettere	er	det	
som	mentor	at	støtte	mentee	i	at	opnå	målene.	

Nogle	mentees	ved	præcis,	hvad	de	gerne	vil	
bruge	deres	mentor	til.	De	vil	eksempelvis	gerne	
have	gode	råd	og	vejledning	i,	hvordan	man	bliver	
optaget	på	en	uddannelse	eller	skriver	en	god	
ansøgning.	

Andre	er	langt	mere	uafklarede.	De	har	lyst	til	at	
komme	videre	med	deres	liv	i	Danmark,	men	ved	
ikke,	hvad	de	konkret	skal	gøre	for	at	komme	vi-
dere.	I	disse	tilfælde	vil	målet	med	relationen	ofte	
være	netop	afklaring.	Det	kan	eksempelvis	være	
afklaring	af	jobmuligheder	eller	muligheder	for	at	
begynde	en	uddannelse.		

mål

k
ild

e:	o
tt	&

	to
ft



aKtivitetsplan

For	nogle	mentees	kan	det	undertiden	være	van-
skeligt	at	turde	opstille	konkrete	mål.	For	hvad	nu,	
hvis	det	ikke	lykkes,	hvad	er	der	så	tilbage?	Andre	
har	bare	ét	mål,	og	det	er	at	komme	i	arbejde.	

Sammen	med	mentoraftalen	får	I	en	aktivitets-
plan.	Her	kan	i	skrive	delmål,	aktiviteter	og	dead-
lines	ned.	Aktivitetsplanen	gør	det	mere	enkelt	og	
overskueligt	for	jer	begge,	hvad	I	skal	arbejde	med	
undervejs.	

Det	er	altid	en	god	idé	at	arbejde	med	delmål,	
som	kan	afsluttes	med	korte	mellemrum.	På	den	
måde	oplever	I	succes	hen	ad	vejen,	og	succes	er	
motiverende	for	jer	begge.	

Find	ud	af,	hvilke	aktiviteter,	der	skal	til	for	at	
opnå	de	enkelte	delmål.	Det	er	langt	mere	hånd-
gribeligt	at	kunne	indfri	et	mål,	når	man	ved	
hvilke	aktiviteter,	der	konkret	skal	til.	

Endelig	er	det	også	vigtigt	at	sætte	nogle	dead-
lines	for	de	forskellige	delmål.	Mål,	der	ikke	har	en	
deadline,	har	en	tendens	til	ikke	at	blive	indfriet.	

I	Del	4	kan	du	se	aktivitetsplanen	samt	et	eksem-
pel	på,	hvordan	andre	har	udfyldt	den.	

	

Forventninger

Forudsætningen	for	et	vellykket	mentorforløb	er,	
at	I	kender	hinandens	forventninger.	Når	I	udar-
bejder	mentoraftalen	og	jeres	aktivitetsplan,	er	
det	vigtigt	at	afklare,	hvilke	forventninger	I	hver	
især	har	til	forholdet	og	til	hinanden.	

At	indgå	i	en	mentorrelation	kræver	noget	af	
begge	parter,	både	under	og	imellem	møderne.	
Tal	sammen	om,	hvor	meget	tid	og	energi	I	hver	
især	vil	investere	i	relationen,	og	vær	ærlig.	Ellers	
risikerer	I	at	opstille	nogle	urealistiske	mål	og	
komme	til	at	skuffe	hinanden.			

Tal	sammen	om,	hvad	I	forestiller	jer	at	få	ud	
af	forløbet,	og	hvad	I	hver	især	bidrager	med	til	

	relationen.	Giv	også	klart	udtryk	for,	hvad	I	ønsker	
at	tale	om	på	jeres	møder.	

På	samme	måde	som	målene	i	mentoraftalen	kan	
ændre	sig	undervejs,	kan	det	også	være,	at	jeres	
forventninger	ændrer	sig	hen	ad	vejen.	

Mange	mentorer	og	mentees	holder	sig	i	begyn-
delsen	til	kun	at	tale	om	faglige	problemstillinger,	
men	kommer	senere	til	også	at	tale	om	mere	
	private	ting.	Det	er	helt	fint,	så	længe	begge	
parter	er	indstillet	på	det.	
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korT, mEn godT. ET afgrænSET 
og fokuSErET mEnTorforløb
Ikke	alle	har	et	ønske	om	at	mentorrelationen	skal	udvikle	sig	til	et	længere-
varende	venskab.	Derimod	har	nogle	mentees	forventninger	om	et	rent	
fagligt	og	sprogligt	match,	ligesom	der	er	mentorer	som	primært	ønsker	at	
bidrage	med	et	konkret	fagligt	indspark	i	mentees	liv.	Et	sådant	match	var	
Diana	og	Gitte.	Deres	forløb	var	kort,	konkret,	og	konstruktivt.

Diana	er	32	år.	Hun	kom	til	Danmark	fra	Rusland	
i	2005.	Hun	er	specialist	i	informationssystemer	
og	økonomi,	og	i	dag	arbejder	hun	i	udenrigs-
ministeriet.	I	december	2005	startede	hun	i	et	
mentorforløb	med	Gitte	Fredborg.	Hun	er	40	år.	
Hun	stammer	fra	Nordjylland,	men	har	boet	og	
arbejdet	det	meste	af	sit	liv	i	København.	I	dag	
er	hun	leder	i	TDC.

Da	Gitte	tilmeldte	sig	i	KVINFOs	mentornetværk,	
var	det	ud	fra	en	klar	forestilling	om,	hvad	hun	
kunne	tilbyde	som	mentor.	”Matchet	skal	først	
og	fremmest	være	fagligt,	og	jeg	kan	også	være	
behjælpelig	med	jobsøgning	mere	generelt,”	
forklarede	hun.	Derudover	pegede	hun	på,	at	
kommunikation,	empati,	evnen	til	at	lytte	og	være	
vedholdende,	var	styrker	hun	kunne	bruge	i	et	
mentorforløb.

Tid	var	et	andet	nøgleord	for	Gitte.	Tiden	var	
knap,	og	den	skulle	bruges	konstruktivt.	Hun	ville	
selvfølgelig	sætte	tid	af	til	en	mentee.	Samti-
dig	understregede	hun,	at	hun	selv	var	en	travl	
kvinde.	Det	var	derfor	vigtigt	for	hende,	at	mentee	
skulle	være	”engageret,	ambitiøs	og	mest	af	alt	
have	drive”.	Kunne	man	finde	en	sådan	mentee,	så	
ville	der	til	gengæld	være	noget	at	komme	efter.

Og	der	var	meget	at	komme	efter.	For	Diana,	
som	endte	i	et	mentorforløb	med	Gitte,	blev	
det	et	kort,	men	vellykket	forløb.	Efter	godt	fem	
måneder,	hvor	Diana	mødtes	jævnligt	med	Gitte,	
fik	Diana	arbejde.	Selv	er	Diana	ikke	i	tvivl	om,	at	
selve	mentorforløbet	havde	stor	betydning	for,	at	
hun	endte	med	at	få	job:	”Jeg	fik	et	godt	job	på	
dansk	efter	mindre	end	halvandet	år	i	Danmark.	
Det	er	fordi,	jeg	mødte	nogle,	der	ville	hjælpe	
mig	og	kunne	give	mig,	hvad	jeg	mest	manglede	
–	selvsikkerheden”.

Det	afgørende	for	Diana	var	nemlig	den	sproglige	
sparring.	På	sine	møder	med	Gitte	fik	hun	mu-
lighed	for	at	få	trænet	sit	danske.	Det	gav	hende	
en	selvsikkerhed,	der	bragte	hende	videre.	Som	
Diana	fortæller:	”Vi	mødtes	flere	gange.	Hun	
kunne	bare	forstå	mit	dansk!	Og	det	betød	mere	
for	mig	end	hendes	netværk.	Dem	der	lige	er	
	begyndt	at	lære	dansk	kan	forstå,	hvor	meget	
det	betyder,	når	danskerne	viser	dig,	at	de	kan	
kommunikere	med	dig.”

Da	Diana	fik	arbejde	i	Udenrigsministeriet,	sagde	
hun	tak	til	sin	mentor	og	farvel.	Hun	var	blevet	
bragt	de	nødvendige	skridt	videre	på	sin	vej.	Hun	
havde	fået	den	sproglige	og	faglige	sparring	,	
som	hun	havde	søgt	i	mentorforholdet.	Omvendt	
havde	Gitte	stillet	op.	Hun	havde	lyttet,	forstået	
og	holdt	ved,	og	været	den	sparringspartner,	hun	
havde	tilbudt	at	være.	

I	dag	forsætter	Gitte	og	Diana	i	hver	deres	livs-
bane.	Deres	veje	krydsedes	for	en	tid.	Tiden	
brugte	de	effektivt	sammen,	og	så	skiltes	de	
igen.	Det	var	et	mentorforløb,	når	det	er	kort	
og	konstruktivt.
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mEnTorforløbET

Mentorrelationen	kan	beskrives	i	tre	faser	
–	en	begyndelsesfase,	en	mellemfase	og	en	slutfase.

Begyndelsesfasen	er	den	usikre	fase.	Mentorrela-
tionen	er	ofte	noget	nyt	for	begge	parter,	og	I	vil	
i	første	omgang	være	spændte	på,	hvordan	det	
første	møde	udvikler	sig.	

Det	første	møde	er	et	uforpligtende	møde,	som	
går	ud	på	at	lære	hinanden	lidt	at	kende	og	
mærke	efter,	om	der	er	en	god	kemi.	Det	er	en	
god	idé	at	bruge	det	første	møde	på	at	fortælle	
om	jer	selv,	eksempelvis	jeres	faglige	baggrund,	
jeres	familier	eller	jeres	interesser.	

Nogle	foretrækker	at	have	mentoraftalen	med	til	
det	første	møde.	Mentoraftalen	kan	være	med	til	
at	bryde	isen	og	sætte	gang	i	samtalen.	Den	kan	
medvirke	til,	at	I	kommer	i	gang	med	at	tale	om	
faglige	interesser,	erfaringer	og	mål,	og	er	samti-
dig	et	udgangspunkt	for	at	afstemme,	om	jeres	
forventninger	kan	forenes.	

Efter	det	første	møde	skal	I	begge	melde	tilbage	
til	jeres	tovholder,	hvordan	mødet	er	gået.	Hvis	
begge	parter	melder	positivt	tilbage,	vil	jeres	
tovholder	give	jer	besked	om,	at	I	kan	fortsætte.	

En	gang	i	mellem	oplever	vi,	at	matchet	af	den	
ene	eller	anden	grund	er	forkert,	og	det	er	der	ikke	
noget	galt	i.	Mentorrelationen	er	et	forhold	mel-

lem	to	mennesker,	og	af	og	til	er	den	rette	kemi	
ikke	til	stede.	

Hvis	du	er	i	tvivl	om,	hvorvidt	matchet	er	rigtigt,	så	
kontakt	din	tovholder.	Tal	det	igennem	med	hende	
og	find	sammen	frem	til,	om	der	skal	laves	et	nyt	
match.	Vi	ved	af	erfaring,	at	den	rette	kemi	er	
nødvendig	for	en	frugtbar	relation.

Hvis	I	begge	har	lyst	til	at	fortsætte,	er	det	en	god	
idé	at	holde	et	møde	ret	hurtigt	efter	jeres	første	
møde.	De	første	to	måneder	anbefaler	vi,	at	I	
mødes	et	par	gange	om	måneden	for	at	komme	i	
gang	og	lære	hinanden	at	kende.	

Vores	erfaringer	siger	os,	at	begyndelsesfasen	er	
den	mest	vanskelige	fase.	Det	kræver	noget	af	
begge	parter	at	etablere	et	mentorforhold.	Derfor	
anbefaler	vi	at	mødes	oftere	i	begyndelsen.	Se-
nere	er	det	som	regel	nok	at	mødes	bare	en	gang	
om	måneden.	

Inden	du	er	matchet	eller	i	løbet	af	begyndelses-
fasen,	tilbyder	netværket,	at	du	kommer	på	et	
introduktionskursus,	så	du	føler	dig	klædt	på	til	
rollen	som	mentor.	Vi	vil	anbefale	dig	at	deltage	i	
et	af	disse	kurser.		

BegyndelsesFasen

mellemFasen

Mellemfasen	er	den	fase,	hvor	I	for	alvor	begynder	
arbejdet	hen	imod	de	mål,	som	I	har	opstillet	i	
mentoraftalen.	Det	er	her,	at	”det	lange	seje	træk”	
skal	tages,	og	det	er	her,	at	det	virkelig	bliver	
spændende	og	udfordrende	at	være	mentor	og	
mentee.

I	mellemfasen	kommer	de	fleste	mentorers	tål-
modighed,	holdninger	og	støtte	ofte	på	en	prøve.	
Nogle	mentorer	oplever,	at	de	mangler	redskaber	
og	idéer	til	at	løfte	mentoropgaven.	

Her	er	det	vigtigt,	at	du	som	mentor	ikke	føler,	at	
du	står	alene	med	opgaven.	Du	har	altid	mulighed	
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slutFasen

Der	findes	ingen	regler	for,	hvor	længe	et	mentor-
forløb	skal	vare.	Nogle	varer	mindre	et	år,	mens	an-
dre	varer	op	til	to	eller	tre	år.	Succesen	afhænger	
ikke	af,	hvor	længe	relationen	varer.	

Vi	oplever,	at	det	ofte	kan	være	vanskeligt	at	
afslutte	er	forløb.	Vær	derfor	allerede	fra	begyn-
delsen	opmærksom	på,	hvornår	relationen	kan	
slutte	og	tal	med	jævne	mellemrum	om,	hvorvidt	I	
er	ved	at	være	nået	til	en	afslutning.	

Hvis	I	arbejder	struktureret	med	mål	og	delmål,	vil	
afslutningen	ikke	være	så	vanskelig.	Når	I	har	nået	
jeres	mål,	kan	I	afslutte	relationen.	Hvis	I	har	arbej-
det	mindre	målrettet,	er	det	vigtigt,	at	I	med	jævne	
mellemrum	taler	om,	hvordan	det	går.

Tal	om,	hvordan	I	hver	især	synes,	at	relationen	
fungerer.	Er	der	noget,	der	skal	gøres	anderledes,	
og	hvor	længe	har	I	fortsat	lyst	til	at	arbejde	sam-
men?	

Hvis	I	ikke	taler	om,	hvordan	relationen	udvikler	sig,	
vil	der	på	et	tidspunkt	vise	sig	nogle	tegn	på,	at	

relationen	er	ved	at	køre	træt.	Det	er	den	eksem-
pelvis:

•	 Når	en	eller	begge	parter	ikke	længere	bliver		 	
	 udfordret	nok
•	 Når	mentor	handler	på	mentees	vegne
•	 Når	mentor	oplever,	at	de	samme	problem-
	 stillinger	dukker	op	igen	og	igen
•	 Når	mentee	oplever,	at	mentor	giver	de	samme		
	 råd	igen	og	igen
•	 Når	mentee	ikke	tager	ansvar	for	sin	udvikling,		
	 og	bruger	møderne	på	kun	at	læsse	frustra-	 	
	 tioner	af	på	mentor	
•	 Når	mentor	eller	mentee	melder	afbud	til	flere		
	 møder	i	træk	

Når	I	har	afsluttet	jeres	mentorforløb,	anbefaler	
vi,	at	I	fejrer	det	gode	forløb	med	en	middag	eller	
en	kop	kaffe	afhængigt	af	tid	og	temperament.	
Husk	også	at	give	jeres	tovholder	besked	om,	at	I	
afslutter.	
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for	at	kontakte	din	tovholder	for	at	få	gode	råd	og	
idéer	til	at	komme	videre.		

Netværket	tilbyder	også	kurser,	netværksmøder	
og	workshops,	hvor	du	kan	blive	inspireret	og	få	
nye	idéer.	Her	får	du	mulighed	for	at	snakke	med	

andre	mentorer,	og	det	kan	være	meget	inspire-
rende	og	lærerigt	at	høre	om	andre	mentorforløb.	
Derfor	anbefaler	vi	alle	mentorer	at	deltage	i	nogle	
af	netværkets	arrangementer.		

evaluering

Det	er	vigtigt,	at	I	evaluerer	jeres	relation	under-
vejs,	og	når	I	har	afsluttet	mentorforløbet.	Ved	at	
evaluere	undervejs	kan	I	spore	jer	ind	på,	om	I	er	
på	rette	vej,	og	samtidig	holder	I	jeres	tovholder	
informeret	om	forløbet.		

Når	I	har	afsluttet	et	forløb,	er	det	også	vigtigt,	
at	I	giver	jer	tid	til	at	udfylde	en	evaluering.	I	
laver	et	spændende	stykke	arbejde,	og	vi	vil	
gerne	blive	klogere	og	få	idéer	til	workshops	og	
netværksmøder.	

Vi	anbefaler,	at	I	udfylder	jeres	første	evaluering	
efter	et	år.	Det	er	den	samme	evaluering,	I	udfylder	
efter	et	år,	som	når	I	afslutter.	

Evalueringen	kan	udfyldes	på	papir	eller	elektro-
nisk.	Den	kan	hentes	på	vores	hjemmeside,	eller	I	
kan	bede	jeres	tovholder	om	at	sende	én	til	jer.	

I	Del	4	kan	du	se,	hvordan	evalueringen	til	en	
	mentor	ser	ud.	
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bEgyndElSEn var lidT Svær, 
mEn dET var værd aT HoldE vEd
Hverken	Ina	eller	Rikke	havde	et	klart	billede	af,	hvad	deres	mentor-
relation	skulle	udvikle	sig	til,	da	de	først	mødte	hinanden.	Det	viste	sig	
også,	at	deres	forventninger	ikke	helt	stemte	overens.	Alligevel	blev	
mentorforholdet	meget	udbytterigt	for	dem	begge.	Det	gav	pote	at	
være	tålmodig,	bevare	en	åbenhed	over	for	hinanden	og	mærke	efter.

1�

Ina	er	37	år.	Hun	er	født	i	London	af	en	engelsk	
mor	og	en	indisk	far	og	kom	til	Danmark	som	
toårig.	Hun	er	kandidat	i	religionsvidenskab	og	
arbejder	i	dag	i	konsulentbranchen.	I	maj	2003	blev	
hun	matchet	med	Rikke,	som	er	uddannet	cand.	
scient.	bibl.	Rikke,	som	er	36	år,	er	født	og	opvok-
set	i	Frederikshavn.	Hun	bor	i	dag	i	København	og	
arbejder	som	konsulent	hos	IBM.

Ina	og	Rikkes	forventninger	til	mentor-forholdet	
var	indledningsvis	ret	forskellige.	Ina	ønskede	at	
få	adgang	til	sin	mentors	netværk	og	hjælp	til	at	
komme	i	job.	Rikke	var	derimod	meget	usikker	på,	
om	hendes	netværk	kunne	skaffe	et	job	til	Ina.	
Og	hvor	Ina	var	meget	fokuseret	på	at	slå	døren	
ind	til	arbejdsmarkedet,	så	bekymrede	det	Rikke	
mindre.	Hun	blev	ved	med	at	sige,	at	arbejdet	nok	
skulle	komme.	Hun	mente,	at	hun	kunne	tilbyde	
mest	som	mentor,	når	Ina	først	var	kommet	i	
arbejde.	

Ina	og	Rikke	var	også	begge	to	usikre	på,	hvad	
man	som	henholdsvis	mentee	og	mentor	kunne	
forvente	sig	og	kræve	af	mentorrelationen.	De	
mødtes	ikke	bare	en,	men	flere	gange,	før	de	be-
sluttede	sig	for	formelt	at	fortsætte	relationen.	
Ina	beskriver	afklaringen	som	”en	terapeutisk	
proces”.	Hun	vidste	fra	starten,	at	hun	gerne	ville	
have	en	mentor.	Men	for	det	første	skulle	hun	
vænne	sig	til	overhovedet	at	bede	om	hjælp	og	
udnytte	en	mentors	potentiale.	For	det	andet	tog	
det	tid	at	finde	frem	til,	hvad	hun	gerne	ville	have	
hjælp	til	og	hvordan.	

”Hvad	hvis	jeg	ikke	havde	lyttet	til	Rikke,	og	tænkt	
langsigtet	–	så	ville	vi	ikke	have	været	de	rigtige	
for	hinanden,”	reflekterer	Ina	i	dag.	Selvom	Rikke	
ved	første	øjekast	ikke	var	den	mentor,	hun	søgte,	
valgte	hun	at	give	det	en	chance.	Det	har	vist	sig	

at	være	det	hele	værd.	Som	Rikke	havde	spået	
fandt	Ina	selv	ret	hurtigt	et	job.	Stik	mod	sine	
egne	forventninger	har	Ina	derfor	brugt	Rikke	til	at	
snakke	om	de	udfordringer	der	er,	når	man	først	
er	kommet	i	arbejde.	Ansættelsesforhold,	lønkrav	
og	samværsformer	i	konsulent-branchen	er	blot	
nogle	af	de	ting,	som	har	været	vendt,	når	de	har	
mødtes.	

Også	Rikke	har	vundet	ved	at	blive	i	mentorforhol-
det.	”Det	har	overrasket	mig,	hvor	ressourcestærk	
Ina	er,”	fortæller	hun.	Fra	at	være	mentor	og	men-
tee	har	Ina	og	Rikke	også	kunnet	bruge	hinanden	
som	sparringspartnere.	Ina	har	givet	modspil,	og	
Rikke	har	fået	en	chance	til	selv	at	sætte	ord	på,	
hvordan	hun	arbejder.	Det	har	været	en	befrielse	
at	kunne	tale	med	en	om	de	ulemper,	der	kan	
være	forbundet	med	at	arbejde	i	et	konsulent-
miljø.	Når	Rikke	i	dag	kigger	tilbage	på	forløbet,	
ser	hun	derfor	også,	at	hun	har	fået	lige	så	meget,	
som	hun	har	givet.

Som	andre	mentorforløb	har	Ina	og	Rikkes	forløb	
haft	mange	faser.	Det	har	ændret	sig	med	tiden,	
og	udviklet	sig	på	måder,	som	ingen	af	dem	på	
forhånd	havde	forestillet	sig.	Ina	og	Rikke	har	i	dag	
besluttet	sig	for	at	afslutte	deres	mentorforløb.	
Som	Ina	siger,	så	er	det	tid	til	”at	lukke	forholdet”.	
Det	betyder	dog	ikke,	at	de	ikke	fortsat	vil	holde	
kontakten.	Men	formelt	set	synes	de,	at	deres	
mentorforløb	er	forbi.	Rikke	er	startet	i	et	nyt	
mentorforløb	og	Ina	udelukker	heller	ikke,	at	hun	
igen	vil	indgå	i	en	ny	mentorrelation.	I	dag	ved	de	
begge,	at	usikkerhed	i	begyndelsen	af	mentor-
forløbet	ikke	skal	afskrække	nogen	af	parterne.	
Med	åbenhed	og	tillid	kan	man	derimod	komme	
langt.	
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“hvad	hvis	jeg	ikke	havde	lyttet	til	rikke,	
og	tænkt	langsigtet	–	så	ville	vi	ikke	
have	været	de	rigtige	for	hinanden”
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Måden	at	arbejde	sammen	på	som	mentor	og	
mentee	er	forskellig	fra	relation	til	relation,	og	som	
udgangspunkt	findes	der	ikke	nogen	rigtig	eller	
forkert	arbejdsmetode.	Arbejdsformen	afhænger	
af,	hvordan	man	finder	det	mest	hensigtsmæssigt	
og	givende	at	samarbejde.

Nogle	foretrækker	at	bruge	møderne	til	at	arbejde	
med	konkrete	opgaver,	som	har	en	løsning,	man	
kan	arbejde	hen	imod.	Andre	foretrækker	en	mere	
løs	struktur,	hvor	møderne	bliver	brugt	på	at	tale	
om	det,	der	lige	trænger	sig	på	her	og	nu.			

Nogle	vælger	en	arbejdsform,	hvor	det	hoved-
sageligt	er	mentee,	der	fører	ordet,	mens	andre	
foretrækker	en	mødeform,	hvor	både	mentor	og	
mentee	bidrager	med	synspunkter	på	de	ud-
fordringer,	som	mentee	står	overfor.	

Der	findes	som	sagt	ikke	nogen	rigtig	eller	forkert	
arbejdsmetode.	Ikke	desto	mindre	er	det	vores	
erfaring,	at	relationer	bliver	mest	frugtbare,	
når	mentor	og	mentee	strukturerer	måden,	de	
	arbejder	sammen	på.	

Derfor	anbefaler	vi,	at	mødet	tager	udgangspunkt	
i	en	dagsorden,	som	skal	være	med	til	at	sikre,	at	
mødet	kommer	til	at	omhandle	det,	der	er	vigtigt	
for	mentee.	

mødestruktur 
Et	vellykket	møde	begynder	allerede	før	mødet.	
Inden	det	egentlige	møde	bør	mentee	have	over-
vejet,	hvad	hun	ønsker,	at	mødet	skal	handle	om,	
og	hvad	hun	gerne	vil	have	ud	af	mødet.	

Mentor	skal	forberede	sig	på	at	sætte	tanker	
om	eget	arbejde	og	privatliv	på	stand	by	under	
mødet.	Derfor	er	det	en	god	idé	at	bruge	10-15	
minutter	før	mødet	på	at	komme	ned	i	gear.		

En	dagsorden	for	selve	mødet	kan	eksempelvis	
se	således	ud:
	
•	 Hvad	er	det	sket	siden	sidst?
•	 Hvad	skal	mødet	handle	om?
•	 Fokus	på	mødets	emne	
•	 Hvordan	kommer	mentee	videre?
•	 Opsamling	
•	 Aftale	det	næste	møde

Begynd	mødet	med	hver	især	at	fortælle	om,	hvad	
der	er	sket	siden	jeres	sidste	møde.	Det	er	vigtigt	
at	få	skabt	en	god	stemning	fra	mødets	begyn-
delse,	og	det	sker	ved,	at	begge	parter	fortæller	
lidt	om	sig	selv.	

Når	der	er	skabt	en	god	stemning,	skal	I	have	
afklaret,	hvad	jeres	møde	skal	handle	om	i	dag,	og	
hvor	lang	tid	mødet	skal	vare.	

Hvis	mentee	ikke	selv	kan	præcisere,	hvad	hun	vil	
have	ud	af	mødet,	så	hjælp	hende	med	at	afklare	
den	endelige	dagsorden.	Find	dernæst	ud	af,	hvad	
der	er	realistisk	at	nå	indenfor	mødets	tidsmæs-
sige	ramme.	
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Når	den	endelige	dagsorden	er	på	plads,	skal	du	
som	mentor	i	gang	med	at	udforske,	hvad	mentee	
har	på	hjertet.	Det	gør	du	ved	at	være	nysger-
rig,	lytte	og	spørge	ind	til	det	emne,	som	mentee	
har	valgt	at	sætte	fokus	på.	Stil	gerne	nogle	
spørgsmål,	som	kan	udfordre	mentee	og	få	hende	
til	at	se	nye	muligheder.	

Hvis	det	er	relevant,	kan	du	inddrage	egne	er-
faringer	i	samtalen	ved	at	fortælle	om,	hvad	du	
tænkte	eller	gjorde	i	en	lignende	situation.	Men	
pas	på,	at	samtalen	ikke	pludselig	flytter	fokus	og	
kommer	til	at	handle	om	dig	i	stedet	for	mentee.			

Når	I	har	udforsket	dagens	emne,	er	det	en	god	
idé	at	tale	om,	hvordan	mentee	kommer	videre.	
Spørg	hende,	hvad	der	skal	til,	for	at	hun	bliver	
klogere	på	emnet	og	arbejder	videre	med	de	
problemstillinger,	I	har	talt	om.	Hjælp	hende	med	
at	finde	en	strategi	til	at	komme	videre	og	motivér	
hende	til	at	føre	strategien	ud	i	livet	efter	mødet.	

Før	mødets	afslutning	kan	du	lade	mentee	op-
summere,	hvad	I	er	kommet	frem	til	på	mødet.	Få	
hende	til	at	udvælge	to	eller	tre	ting,	som	hun	vil	
arbejde	med	til	næste	gang.	

I	skal	så	vidt	muligt	altid	afslutte	jeres	møde	med	
at	aftale,	hvornår	I	skal	mødes	igen.	Det	giver	
mentee	en	deadline	for	de	ting,	hun	skal	arbejde	
videre	med.	Samtidig	sikrer	I,	at	der	ikke	går	for	
lang	tid,	før	I	ses	igen.	

logbog 
Enten	under	eller	efter	mødet	er	det	en	god	idé	at	
skrive	logbog,	så	I	kan	huske,	hvad	I	blev	enige	om.	
Mentee	kan	skrive,	hvilke	nye	tanker	og	idéer	hun	
har	fået,	og	hvad	jeres	næste	møde	skal	handle	
om.	

Det	behøver	ikke	være	et	langt	referat	i	skriver	
ned	i	logbogen,	bare	nogle	stikord,	som	kan	gøre	
det	lettere	for	jer	at	tage	tråden	op	og	arbejde	
videre	på	jeres	næste	møde.	
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Uanset	om	du	lige	er	blevet	matchet	eller	har	været	i	gang	et	stykke	
tid,	kan	du	have	brug	for	inspiration	og	gode	idéer.	Det	kan	under	
alle	omstændigheder	være	rart	at	høre,	hvad	andre	gør.	Afhængig	af	
mentees	behov	og	ønsker,	kan	du	bruge	følgende	idéer	som	inspiration	
i	dit	mentorarbejde.	

mødesteder
Mange	vælger	i	begyndelsen	at	mødes	på	en	café	
ude	i	byen,	og	det	fungerer	godt	for	de	fleste.	Det	
er	et	neutralt	sted,	hvor	begge	parter	føler	sig	lige	
meget	hjemme.	Men	vær	opmærksom	på,	hvilken	
café	I	vælger.	Det	skal	være	til	at	tale	sammen	
uden	alt	for	meget	støj.	

Nogle	vælger	at	mødes	på	mentors	arbejdsplads.	
Det	kan	være	tidsbesparende	for	dig	som	mentor	
og	spændende	for	mentee	at	se	din	arbejdsplads.	
Tænk	i	så	fald	over,	at	du	nu	er	mentor	og	ikke	
længere	er	kollega	eller	chef,	selvom	du	stadig	er	
på	din	arbejdsplads.	

Andre	vælger	at	mødes	hjemme	hos	hinanden	pri-
vat.	Nogle	synes,	at	det	er	mere	hyggeligt	og	føler	
sig	bedre	tilpas	hjemme	end	ude	i	byen.	Det	kan	
fungere	godt	at	mødes	privat,	men	det	er	ikke	no-
get	krav,	at	man	inviterer	hinanden	hjem	i	sin	bolig.	

hvordan øver vi dansk sammen?
Prøv	som	udgangspunkt	at	gøre	det	sjovt.	Tal	
sammen	om	noget,	der	interesserer	jer	begge,	ek-
sempelvis	film,	mad,	bøger,	kunst	eller	sport.	Det	
kan	også	være	en	god	idé	at	øve	faglige	udtryk,	
og	det	kan	være	relevant	for	jer	begge.	Hvis	I	har	
lyst	til	en	mere	aktiv	form	for	sprogtræning,	kan	I	
gå	en	tur	sammen	i	byen	og	tale	om	byens	historie	
og	bygninger.	Det	er	kun	fantasien,	der	sætter	
grænser!	

hvad er mentees faglige baggrund? 
Særligt	i	begyndelsen	er	det	vigtigt	at	få	afdæk-
ket	mentees	faglige	baggrund.	Det	er	langt	mere	
håndgribeligt	at	støtte,	guide	og	motivere	men-
tee,	jo	mere	du	ved	om	hendes	faglige	baggrund.	

Hvis	mentee	har	en	uddannelse	eller	har	taget	

nogle	kurser,	så	få	hende	til	at	fortælle	om	de	fag	
hun	har	taget.	Mange	mentees	har	brug	for	hjælp	
til	at	få	godkendt	uddannelsespapirer	fra	hjemlan-
det	af	de	danske	myndigheder.	Vi	oplever	ofte,	at	
mentor	i	den	proces	kan	være	en	stor	støtte.	

Spørg	også	til	hendes	arbejdserfaring,	og	husk	
både	at	spørge	om	de	erfaringer	hun	eventuelt	
har	fra	sit	tidligere	hjemland,	og	de	erfaringerhun	
har	fra	Danmark.	Ved	at	tage	fat	på	dette	emne,	
kan	der	komme	en	interessant	erfaringsud-
veksling	ud	af	samtalen,	hvor	I	begge	fortæller	og	
bliver	klogere	på	hinandens	faglige	interesser	og	
kompetencer.

hvis mentee har brug for afklaring?
Nogle	mentees	har	brug	for	afklaring	i	forhold	til	
deres	fremtid	i	Danmark.	De	kan	have	vanskeligt	
ved	at	vurdere,	om	de	har	brug	for	ekstra	ud-
dannelse,	om	de	skal	fortsætte	inden	for	deres	
oprindelige	fagområde	eller	om	de	skal	prøve	
noget	helt	nyt.	Andre	har	svært	ved	at	vælge	ud-
dannelse.

I	de	tilfælde,	hvor	mentee	har	brug	for	afklaring,	
er	det	en	god	idé	at	opstille	og	drøfte	forskellige	
scenarier.	Tal	igennem,	hvad	de	forskellige	scena-
rier	koster	både	økonomisk	og	tidsmæssigt.	Hvad	
er	fremtidsmulighederne,	jobmulighederne	og	
ikke	mindst	glæden	ved	de	forskellige	scenarier,	
og	hvordan	passer	de	sammen	med	mentees	liv	i	
øvrigt?	

Brug	god	tid	på	at	drøfte	de	forskellige	scenarier,	
og	forsøg	at	reflektere	over	alle	de	muligheder	
og	konsekvenser,	som	hvert	scenarium	kan	
indebære.	Processen	resulterer	i	langt	de	fleste	
tilfælde	i,	at	mentee	bliver	klogere	på,	hvad	hun	vil	
med	sin	fremtid	i	Danmark.	
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hvordan skaber man overblik 
Hvis	det	er	vanskeligt	at	få	overblik	over	tanker,	
idéer	eller	opgaver,	som	I	arbejder	med	i	mentor-
relationen,	kan	vi	anbefale	mindmapping.	

Mindmapping	er	ikke	nødvendigvis	en	metode	til	
at	løse	problemer	eller	nå	til	enighed,	men	kan	
f.eks.	bruges	til	at	skabe	et	fælles	billede	af,	hvilke	
opgaver	I	står	overfor	i	mentorforløbet.	Eller	den	
kan	bruges	til	at	mentee	får	sat	struktur	på	nogle	
tanker,	der	kan	være	svære	at	overskue.	

Rent	praktisk	tegner	I	en	cirkel	på	et	stykke	papir	
og	skriver	idéen	eller	opgaven	i	midten.	Rundt	om	
cirklen	skriver	I,	hvilke	tanker	dette	ord	sætter	i	
gang,	og	de	nye	ord	kan	føre	til	endnu	nye	tanker,	
der	skrives	udenom	igen	osv.	

Til	sidst	har	I	et	visuelt	billede	af,	hvilke	opgaver	I	
står	overfor	eller	en	afklaring	af	mentees	tanke-
række.	Ved	at	holde	øje	med,	hvilke	ord	mentee	
bruger	og	få	hende	til	at	uddybe	betydningen,	kan	
I	finde	nye	forståelser	sammen.	

ansøgning og cv
Mange	mentees	har	brug	for	råd	og	vejledning	i,	
hvordan	man	skriver	en	god	ansøgning	og	et	godt	
CV.	Her	er	det	en	god	idé	at	tale	om,	hvad	der	skal	
med	på	CV’et.

Brug	god	tid	på	at	tale	om	kompetencer.	Hvilke	
kompetencer	er	gode	at	fremhæve,	og	hvilke	er	
mindre	relevante?	I	mange	tilfælde	har	mentee	en	
masse	kompetencer,	som	hun	ikke	har	papir	på.	
Disse	kompetencer	kan	også	være	relevante.	

Forberedelse til jobsamtale 
Hvis	mentee	skal	til	jobsamtale,	kan	I	øve	samtalen	
et	par	gange.	Har	du	som	mentor	en	kontakt	til	
en	person,	der	har	erfaring	med	ansættelses-
samtaler,	kan	det	være	nyttigt	at	få	vedkommen-
de	til	at	stille	op	til	en	prøvesamtale,	efterfulgt	af	
konstruktiv	feedback.	

Før	jobsamtalen	kan	det	også	være	en	god	idé	at	
tale	om,	hvilket	tøj	man	skal	have	på,	hvordan	man	
træder	ind	i	lokalet,	og	hvilke	spørgsmål	man	typ-
isk	vil	blive	stillet	til	en	samtale.		Hvis	der	kommer	
afslag,	og	mentee	er	nysgerrig	efter	at	høre,	hvor

for	det	ikke	blev	hende,	så	lav	et	rollespil,	hvor	du	
spiller	den	lidt	modvillige	arbejdsgiver	på	telefonen	
inden	det	rigtige	opkald.	

netværk
Mange	mentees	har	et	stort	ønske	om	at	udvide	
deres	netværk.	Når	man	flytter	fra	et	land	til	et	
andet,	resulterer	det	som	regel	i	tab	af	netværk.	
Familie,	venner,	kolleger	og	studiekammerater	er	
pludselig	væk,	og	man	skal	starte	helt	forfra.

Hvis	mentee	har	et	ønske	om	at	skabe	sig	et	
større	netværk,	så	lav	en	plan	for,	hvordan	hun	
stille	og	roligt	kan	opbygge	et	nyt	netværk	i	Dan-
mark.	Find	ud	af	hvilke	netværk	der	er	vigtige	for	
mentee.	Har	hun	brug	for	nogen,	hun	kan	snakke	
fagligt	med,	nogen	hun	kan	dyrke	sin	fritidsinter-
esse	med,	eller	har	hun	allermest	brug	for	nye	
venner,	som	hun	kan	snakke	privat	med?

Brug	dit	eget	netværk	ved	f.eks.	at	tage	mentee	
med	til	faglige	arrangementer,	introducere	hende	
til	enkeltpersoner,	gøre	hende	opmærksom	på	
faglige	foreninger,	kvindeforeninger,	osv.	Brug	også	
mentornetværket.	Kontakt	jeres	tovholder,	og	hør	
om	nogle	af	de	netværksgrupper,	der	findes	inden	
for	mentornetværket.	

andre aktiviteter 
En	gang	imellem	er	det	en	god	idé	at	slippe	men-
torarbejdet	og	mødes	om	noget	andet.	Tag	eksem-
pelvis	til	et	fagligt	foredrag	ude	i	byen.	Det	kan	
give	nye	idéer	og	inspiration,	som	I	kan	bruge	i	jeres	
videre	arbejde.	

Mentornetværket	afholder	også	løbende	netværks-
	møder	og	workshops.	Deltag	i	nogle	af	disse	arran-
gementer	sammen.	Her	er	masser	af	inspiration	at	
hente,	og	på	den	måde	lærer	I	også	andre	i	net-
værket	at	kende.

netværkets hjemmeside
På	mentornetværkets	hjemmeside,	kan	I	finde	en
liste	over	relevante	organisationer,	foreninger,	osv.,	
som	kan	hjælpe	og	inspirere	jer,	hvis	I	får	brug	for	
det.	Her	kan	I	eksempelvis	finde	forslag	til,	hvor	I	
henter	information	om	jobsøgning.	Eller	finde	svar	
på,	hvem	I	skal	kontakte,	hvis	mentee	eksempelvis	
har	brug	for	retshjælp.	
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min mEnTor Er min 
førSTE danSkE vEn
Anne	er	den	første	dansker,	Sherin	har	fået	et	personligt	forhold	til.	
Et	venskab	har	udviklet	sig	mellem	de	to	kvinder.	Det	har	givet	Sherin	
adgang	til	et	Danmark,	som	tidligere	har	været	lukket	land.	Sherin	har	
fået	mere	mod	på	at	bevæge	sig	ind	på	det	danske	arbejdsmarked,	
ligesom	det	har	givet	Anne	adgang	til	nye	verdener.

Sherin	kom	til	Danmark	i	1989.	Hun	er	41	år	og	født	
i	Iran.	Hun	er	uddannet	beklædningsoperatør	og	
har	senere	læst	videre	til	designer.	I	maj	2004	blev	
hun	matchet	med	Anne,	som	er	58	år,	født	på	Fre-
deriksberg	og	uddannet	lærer,	billedvæver	og	MA	
i	køn	og	kultur.	Efter	eget	ønske	er	begge	kvinder	
her	i	historien	anonymiserede.

Til	at	begynde	med	var	den	fælles	faglighed	en	
kæmpe	fordel	for	Anne	og	Sherin.	Det	betød,	at	de	
havde	fælles	interesser	og	noget	at	tale	om.	Da	
Sherin	havde	behov	for	det,	skaffede	Anne	hende	
–	gennem	sit	netværk	–	en	praktikplads	hos	en	
kendt	designer	i	København.

Det	er	dog	ønsket	om	også	at	kende	hinanden	rent	
socialt,	der	har	været	det	bærende	i	deres	forhold.	
Allerede	første	gang	de	mødtes	faldt	samtalen	på	
deres	familier.	Og	siden	hen	er	det	blevet	til	besøg	
i	hinandens	hjem.	Sherin	har	desuden	mødt	Annes	
forældre	og	venner,	ligesom	Anne	har	hørt	om	
Sherins	familie	og	besøgene	hjemme	i	Iran.
	
For	Sherin	har	venskabet	med	Anne	betydet,	at	
hun	for	første	gang	er	kommet	i	personlig	kontakt	
med	danskere.	Det	har	betydet,	at	hun	føler	sig	
mere	hjemme,	har	fået	flere	danske	venner	og	et	
større	netværk.	Selv	synes	hun,	at	det	har	gjort	
hende	psykisk	stærkere.	Hun	har	fået	mere	mod	
på	fx	at	søge	job,	men	også	på	generelt	at	gøre	
noget	ved	sit	liv.	Sherin	har	altid	ønsket	sig	en	
dansk	ven.	Men	hun	synes,	det	har	været	svært	
at	få	kontakt	til	danskere.	Med	mentorordningen,	
forklarer	hun,	tør	man	tage	kontakten,	fordi	man	
ved,	at	mentorerne	er	kvinder,	der	selv	har	meldt	
sig.	Derfor	behøver	man	ikke	at	være	tilbagehold-
ende,	men	kan	tillade	sig	at	være	mere	åben	og	fri.

Sherin	har	været	meget	påvirket	af	den	måde,	
	flygtninge	og	indvandrere	diskuteres	på	i	den	
	danske	offentlighed.	Alle	synes	at	have	en	mening	
om	’udlændinge’,	og	omtalen	er	ofte	negativ.	
For	Sherin	har	det	medført	isolation.	Hun	har	ikke	
turdet	opsøge	danskere,	men	har	derimod	knyt-
tet	venskaber	med	andre	udlændinge,	som	står	
i	samme	situation	som	hende	selv.	Det	kan	være	
svært,	da	de	har	de	samme	problemer,	og	som	
Sherin	forklarer,	så	”orker	man	ikke	at	bære	både	
sin	egen	og	andres	smerte”.	Derfor	har	mødet	med	
Anne,	der	har	et	andet	overskud,	givet	Sherins	liv	
helt	nye	dimensioner.	

Begge	kvinder	har	fået	noget	ud	af	mentorfor-
holdet.	Som	Anne	forklarer:	”Det	er	det,	der	er	godt	
ved	netværket,	at	når	man	er	mentor,	så	får	man	
en	gave.	Man	kommer	til	at	møde	et	menneske,	
som	man	ellers	ikke	ville	have	lært	at	kende”.	
	Gennem	Sherin	har	Anne	fået	indsigt	i	en	anden	
del	af	verden,	indsigt	i	livet	som	kvinde	i	Iran,	og	
livet	som	indvandrer.	På	besøgene	hos	Annes	
familie	har	de	haft	spændende	politiske	diskus-
sioner	over	middagsbordet.	Sherin	kan	fortælle	
om	regimet	i	Iran	og	kvinders	situation	i	landet.	
I	dag	er	det	derfor	Sherin,	Annes	far	ringer	til,	
når	han	skal	have	et	sagligt	bud	på	det,	som	de	
danske	aviser	skriver	om	situationen	i	Iran.	

Det	er	Sherin	og	Annes	erfaring,	at	jo	bedre	man	
kender	hinanden,	jo	lettere	bliver	det	at	bruge	
hinanden.	Anne	forstår,	hvad	Sherin	har	brug	
for,	og	Sherin	ved,	hvordan	hun	kan	bruge	Annes	
erfaringer.	Ingen	af	dem	er	i	tvivl	i	dag;	venskabet	
mellem	de	to	har	været	den	største	gevinst	for	
dem	begge.	
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”når	Man	er	Mentor,	så	får	Man	en	gave.	
Man	koMMer	til	at	Møde	et	Menneske,	soM	
Man	ellers	ikke	ville	have	lært	at	kende”.
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faldgrubEr

Efter	flere	års	erfaring	med	at	igangsætte	og	følge	mentorrelationer	i	
KVINFOs	mentornetværk,	har	der	tegnet	sig	et	billede	af	de	udfordringer	
eller	faldgruber,	der	kan	være	forbundet	med	en	mentorrelation.	
Her	kan	du	læse	om	nogle	af	de	udfordringer,	som	kan	spænde	ben	
for	en	god	mentorrelation.	

det kræver tid
Det	er	vigtigt,	at	begge	parter	sætter	tid	af	til	at	
mødes,	også	selv	om	hverdagen	er	travl,	og	kal-
enderen	er	fyldt	op.	Vi	oplever,	at	både	mentorer	
og	mentees	glæder	sig	til	at	komme	i	gang,	men	
alligevel	ikke	sætter	tid	af	til	møder.

Nogle	relationer	går	i	stykker	inde	i	forløbet,	mens	
andre	slet	ikke	kommer	i	gang,	fordi	mentor	eller	
mentee	ikke	afsætter	tid	til	at	mødes.	Hvis	du	
finder	ud	af,	at	du	ikke	længere	har	tid	eller	lyst	til	
at	være	mentor,	så	husk	at	melde	klart	ud,	så	din	
tovholder	og	den	anden	part	ved	besked.			

Kontakt   
Hvis	du	ikke	har	hørt	fra	mentee,	er	det	vigtigt,	
at	du	tager	kontakt,	så	relationen	ikke	glider	ud	
i	sandet.	Lad	være	med	at	sidde	og	vente	på,	at	
den	anden	part	ringer.	

Vi	hører	ofte,	at	mentorer	og	mentees	er	generte	
over	at	skulle	tage	den	første	kontakt,	men	tænk	
på,	at	det	er	nyt	for	jer	begge,	og	at	I	begge	har	
valgt	at	deltage	i	netværket	for	at	få	noget	posi-
tivt	ud	af	det.	

et fast møde hver måned
Når	relationen	er	etableret,	er	det	jeres	fælles	
ansvar	at	holde	gang	i	relationen,	og	der	må	ikke	
gå	for	lang	tid	mellem	jeres	møder.	Gør	der	det,	
skal	I	starte	forfra	hver	gang,	og	vi	har	erfaret,	at	
der	sker	mest	udvikling	i	mentorrelationen,	når	
man	mødes	jævnligt.

Vi	anbefaler,	at	I	mødes	mindst	tre	gange	i	løbet	
af	de	første	to	måneder	for	at	komme	godt	i	
gang	og	lære	hinanden	at	kende.	Efter	de	første	
to	måneder	anbefaler	vi,	at	I	mødes	en	gang	om	
måneden.	

Hvis	I	er	indstillede	på	at	mødes	oftere	i	en	periode	
eller	gennem	hele	forløbet,	er	det	fint.	Det	kan	
dog	i	nogle	tilfælde	være	hensigtsmæssigt,	at	der	
går	en	måned	mellem	møderne,	da	mentee	skal	
have	tid	til	at	bearbejde	og	tænke	over	de	ting,	
som	mentorsamtalen	har	igangsat.	

sproget 
Vi	oplever	af	og	til,	at	sproget	kan	give	anledning	
til	misforståelser	i	et	mentorforløb.	Hvis	mentee	
kun	har	været	i	Danmark	i	kort	tid	og	taler	et	
meget	begrænset	dansk,	kan	det	give	anledning	
til,	at	I	misforstår	hinanden.	Derfor	anbefaler	vi,	at	I	
begge	stiller	opklarende	spørgsmål	for	at	sikre,	at	
I	har	forstået	hinanden	korrekt.	

Den	sproglige	forskellighed	kan	også	bevirke,	at	
du	som	mentor	kommer	til	at	tale	ned	til	men-
tee,	fordi	hun	ikke	behersker	sproget	perfekt.	De	
fleste	mentees,	der	har	været	i	Danmark	et	godt	
stykke	tid	forstår	sproget	bedre,	end	de	taler	det.	
Find	derfor	en	balancegang,	hvor	du	ikke	kommer	
til	at	tale	ned	til	mentee,	og	samtidig	sikrer,	at	I	
forstår	hinanden.	

når kultur får skylden 
Hvis	der	opstår	problemer	eller	misforståelser	i	
jeres	relation,	kan	det	være	nærliggende	at	give	
kultur	skylden.	Men	i	langt	de	fleste	tilfælde,	vil	
det	ikke	have	noget	med	det	kulturelle	at	gøre.	

Hvis	mentee	melder	afbud	til	et	møde,	så	kan	det	
have	mange	grunde.	Hun	kan	have	et	barn	syg	
eller	være	forhindret	på	grund	af	arbejde,	ligesom	
du	selv	kan	blive	forhindret.	
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når kultur kommer i fokus 
En	mentors	opgave	er	at	være	nysgerrig.	Men	
tænk	over,	hvad	du	spørger	om.	Særligt	i	begyn-
delsen,	når	I	ikke	kender	hinanden	så	godt,	er	
det	vigtigt,	at	samtalen	handler	om	det,	der	er	
formålet	med	jeres	relation.	Mentee	har	valgt	
at	deltage,	fordi	hun	gerne	vil	videre	med	sit	liv	
i	Danmark,	ikke	for	at	fortælle	om	sin	kulturelle	
baggrund.	

Det	kan	være	både	spændende	og	lærerigt	at	
tale	om	hinandens	kulturelle	baggrunde.	Men	
vent	med	at	tale	om	dette	emne,	før	I	har	skabt	
en	tillidsfuld	relation,	ellers	risikerer	du	at	over-
skride	nogle	grænser.	Tænk	også	på,	at	mentee	
måske	har	fået	stillet	de	samme	spørgsmål	
mange	gange	før.		

når opgaven bliver for stor for mentee 
Det	er	vores	erfaring,	at	de	fleste	mentees	får	
rigtig	meget	ud	af	mødet	med	en	mentor.	Det	er	
på	mange	forskellige	måder	givende	for	mentee	
at	have	et	rum,	hvor	det	mere	eller	mindre	kun	
drejer	sig	om	hende,	og	om	hvordan	hun	kommer	
videre	med	sit	liv	i	Danmark.	

Samtidig	er	det	også	krævende	at	være	mentee,	
fordi	mentorrelationen	sætter	en	udviklings-
proces	i	gang.	Nogle	gange	kræver	det	mere	tid	
og	energi,	end	mentee	havde	forestillet	sig	fra	
begyndelsen.	Her	er	det	vigtigt,	at	begge	parter	
er	opmærksomme	på	og	taler	sammen	om,	hvor-
vidt	mentee	har	brug	for	en	pause.	Eller	har	brug	
for	at	relationen	afbrydes.	

ambitioner på mentees vegne
Som	mentor	er	det	vigtigt,	at	du	lytter	til	mentee	
og	fornemmer,	hvilke	udfordringer,	der	passer	til	
det	sted,	hvor	hun	står	i	sit	liv.	Hvis	udfordringerne	
bliver	for	store,	vil	mentee	hurtigt	opgive.	Hvis	
du	som	mentor	er	vant	til	at	have	gang	i	mange	
forskellige	projekter	og	ikke	har	problemer	med	at	
kaste	dig	ud	i	nye	store	udfordringer,	kan	det	være	
vanskeligt	at	forstå,	at	mentee	ikke	kan	overskue	
det,	der	for	dig	virker	som	en	meget	lille	og	hånd-
gribelig	udfordring.	

Her	er	det	vigtigt,	at	du	forsøger	at	forstå,	hvorfor	
mentee	ikke	har	mod	på	at	tage	udfordringen	op.	
Måske	er	hun	ikke	parat,	eller	måske	har	hun	ikke	
lyst	til	at	give	sig	i	kast	med	det,	som	du	synes	
lyder	spændende.	

private forhold
Private	forhold	kan	have	stor	indflydelse	på	
mentorrelationen.	Hvis	du	på	grund	af	forhold	i	
dit	privatliv	ikke	har	tid	eller	overskud	til	at	være	
mentor,	så	giv	hurtigt	mentee	besked	eller	kon-
takt	jeres	tovholder.	Hvis	du	ikke	har	overskud	
til	at	ringe,	så	skriv	en	mail.	Det	er	vigtigt,	at	du	
giver	besked,	så	du	ikke	holder	den	anden	hen	
i	uvished.	

Hvis	mentee	har	private	problemer,	kan	det	
være,	at	der	i	en	periode	skal	arbejdes	mindre
målrettet	med	det	faglige	og	sættes	mere	tid	af	
til	snakke	om	hendes	privatliv.	Hvis	begge	parter	
er	indstillede	på,	at	mentorrelationen	nu	har	
fået	et	nyt	fokus,	anbefaler	vi,	at	I	udfylder	en	
ny	mentoraftale,	afdækker	problemerne	og	
sammen	laver	en	plan	for,	hvordan	problemerne	
skal	tackles.	
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urealistiske forventninger til mentor 
Nogle	mentees	har	alt	for	store	forventninger	til	
KVINFOs	mentornetværk	og	den	mentor,	som	de	
bliver	matchet	med.	De	forventer	eller	tager	for	
givet,	at	netværket	og	deres	mentor	kan	sikre	
dem	et	job	og	en	god	fremtid	i	Danmark.	

Sådan	forholder	det	sig	naturligvis	ikke.	En	
mentorrelation	alene	kan	ikke	opfylde	alle	men-
tees	drømme	og	sikre	hende	et	godt	liv,	og	det	
fortæller	vi	alle	de	mentees,	som	tilmelder	sig	
netværket.	Alligevel	er	det	som	mentor	også	
vigtigt,	at	du	spørger	om,	hvad	mentee	forventer	
og	melder	klart	ud,	hvad	du	kan	tilbyde	-	og	hvad	
du	ikke	kan	tilbyde.			

uegnede udfordringer 
Det	er	ikke	alle	problemstillinger,	der	egner	sig	til	
en	mentorrelation.	Hvis	mentee	viser	sig	at	have	
problemer	af	juridisk	eller	psykologisk	karakter,	så	
kontakt	din	tovholder	og	drøft	det	videre	forløb.	

Din	tovholder	har	kendskab	til	netværk	og	res-
sourcesteder,	som	for	eksempel	rådgivninger	eller	
retshjælp,	hvis	mentee	har	brug	for	den	slags	
hjælp.	En	mentor	er	hverken	en	psykolog,	en	jurist	
eller	en	terapeut.	Derfor	er	det	vigtigt	at	sige	fra,	
hvis	mentee	pludselig	forventer,	at	du	kan	træde	
ind	i	en	af	disse	roller.	

mentor udvikler sig også 
Som	mentor	må	man	acceptere,	at	man	ikke	kan	
være	den	perfekte	mentor	fra	begyndelsen.	
Som	mentor	gennemgår	du	også	en	udvikling,	
og	denne	udvikling	består	ofte	i	at	erkende,	at	
det	kan	være	vanskeligt	at	støtte	mentee	i	at	
realisere	sine	drømme	i	Danmark.	

Hen	ad	vejen	kan	det	være,	at	du	som	mentor	
finder	ud	af,	at	du	må	justere	din	måde	at	være	
mentor	på.	Måske	bliver	du	overrasket	over	de	
problemstillinger,	som	mentee	har	behov	for	at	
arbejde	med,	og	det	er	ikke	sikkert,	at	du	ved,	
hvad	du	skal	stille	op.	

Her	er	det	vigtigt,	at	du	ikke	opgiver	eller	føler,	
at	du	står	med	udfordringen	alene.	Kontakt	din	
tovholder	og	tal	situationen	igennem	med	hende.	
Benyt	dig	også	af	muligheden	for	at	drøfte	din	
mentorrelation	med	andre	mentorer,	når	netvær-
ket	afholder	netværksmøder,	workshops	eller	
kurser.	



lær af fejlene
Undervejs	i	relationen	kan	der	opstå	situationer,	
hvor	I	begge	ville	ønske,	at	I	havde	handlet	ander-
ledes.	Det	kan	være,	at	du	som	mentor	kommer	
til	at	overskride	en	af	mentees	grænser,	og	
bagefter	fortryder,	at	du	måske	var	lidt	for	hurtig	
eller	dominerende.	

I	sådanne	tilfælde	er	det	bedre,	at	du	accepterer	
den	uheldige	handling	og	lærer	af	den	i	stedet	
for	at	klandre	dig	selv.	Tal	med	mentee	om	
	situationen	og	find	ud	af,	hvordan	I	på	en	god	
måde	kommer	videre.

Vi	ved	fra	utallige	samtaler	med	mentorer,	at	
det	kan	være	vanskeligt	at	erkende,	at	man	har	
handlet	forkert	eller	uhensigtsmæssigt,	men	ved	
at	se	fejl	som	en	indbygget	risiko,	som	ligger	i	alle	
mentorrelationer,	kan	der	komme	noget	konstruk-
tivt	ud	af	det.	

Tag	ved	lære	og	bliv	klogere	på,	hvad	du	skal	gøre	
næste	gang	en	lignende	situation	opstår.	Mentor-
relationen	går	ikke	i	stykker	af,	at	du	har	begået	
en	fejl.	Den	bliver	derimod	stærkere,	jo	klogere	du	
bliver	på	rollen	som	mentor.		

manglende feedback
Der	er	vores	erfaring,	at	mentorer	og	mentees	
bliver	usikre	på	hinanden,	hvis	de	ikke	taler	om	
den	relation,	som	de	har	sammen.	Som	mentor	
har	du	brug	for	at	vide,	hvad	der	virker	og	ikke	
virker.	

Hvis	mentee	ikke	giver	dig	feedback,	så	spørg	selv	
ind	til,	hvad	hun	synes	om	din	måde	at	være	men-
tor	på.	Det	bliver	uinteressant	at	være	mentor,	
hvis	du	ikke	ved,	om	mentee	får	noget	ud	af	den	
støtte	og	sparring,	du	giver	hende.	

når man er blevet veninder
Vi	oplever	ofte,	at	mentor	og	mentees	faglige	
	fællesskab	med	tiden	bliver	til	venskab.	Det	
glæder	os	meget,	når	det	sker,	men	husk	på,	
at	I	skal	fortsætte	mentorarbejdet.	

Hvis	I	er	blevet	gode	venner,	kan	det	være	van-
skeligt	for	mentee	at	kræve	mere	taletid	og	
sætte	sig	selv	i	fokus	på	møderne.	Aftal	derfor,	
at	I	bruger	første	halvdel	af	jeres	møder	på	at	
fortsætte	mentorarbejdet	og	afslut	med	den	
private	snak.	Hvis	I	gør	det	omvendt	risikerer	I,	
at	I	aldrig	når	til	mentordelen.
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 kvinfos mentornetværk

mentorrelationen er et ligeværdigt én-til-én møde, som bygger på gensidig 
respekt og tillid. relationen tager udgangspunkt i mentees ønsker og behov, 
og målet er i fællesskab at åbne nye døre til det danske samfund og arbejdsmarked. 

det er afgørende, at både mentor og mentee formulerer egne forventninger og 
mål til forholdet for at etablere et solidt grundlag for udvikling, gensidig læring 
og en ligeværdig dialog. 

�0

dette er en mentoraFtale mellem:       

Mentee:															 	 	 																																						
						
og

Mentor:											 	 	 	 																							

med denne aFtale er vi enige om Følgende: 

•	 Vores	møder	er	fortrolige
•	 Vi	overholder	aftaler	og	kommer	til	tiden
•	 Vi	udveksler	ikke	gaver	af	værdi	eller	låner		 	
	 hinanden	penge
•	 Vi	udarbejder	en	fælles	aktivitetsplan
•	 Vi	holder	løbende	vores	tovholder	i	KVINFOs		 	
	 mentornetværk	orienteret	

som mentor vil jeg:                                                 
•	 Lytte,	spørge,	guide	og	være	sparringspartner
•	 Være	en	ærlig	og	fortrolig	samtalepartner
•	 Åbne	døre	og	vise	vej	ind	i	det	danske	samfund
•	 Vise	respekt
	
som mentee vil jeg:                                                 
•	 Arbejde	på	at	afklare	egne	mål	og	behov	og	
	 drøfte	dem	med	mentor
•	 Spørge,	lytte	og	være	åben	for	mentors	forslag
•	 Være	en	ærlig	og	fortrolig	samtalepartner
•	 Vise	respekt

mødeFreKvens og KommuniKationsForm:    
 
Vi	mødes																																												gang(e)	pr.	måned				

Datoer	for	de	3	næste	møder:

																														&																														&																																			
		
Evt.	sted:																																																																																			

Vi	kommunikerer	mellem	møderne	pr.	telefon/E-mail/
sms/	etc.	og	med	følgende	hyppighed:
																																																																																																						

																																																																																																						

hvad sKal vi arBejde med i mentorForløBet?
•	 Snak	om	og	nedskriv	mentees	overordnede	mål?	
	 (job,	bedre	dansk,	større	netværk,	faglige	kontak-	
	 ter	mm.)	

1.	 																																																																																															

2.	 																																																																																															

3.	 																																																																																															

4.	 																																																																																															

aFslutning på jeres mentorrelation:              
Vi	er	enige	om,	at	denne	mentorrelation	kan	afbrydes,	
hvis	det	af	en	eller	anden	grund	er	nødvendigt	for	den	
ene	eller	for	begge	parter.	I	forbindelse	med	afslut-
ning	udfyldes	et	evalueringsskema,	som	jeres	tovhol-
der	sender	til	jer.
		
Dato:																																																																																														

Mentoraftalen	indsendes	eller	mailes	til	tovholderen!
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akTiviTETSplan

dette er jeres redskab til at sikre et dynamisk og aktivt mentorforhold. 
en ting er at blive enige om fælles, flotte mål – noget andet er at få dem 
omsat til konkret virkelighed.  derfor kan det være en god idé at opdele
vejen til målene i konkrete aktiviteter og handlinger. 

vejen kan blive mere overskuelig ved at sætte klare delmål, som undervejs 
kan markeres og fejres. målene kan selvfølgelig ændres efter behov.		

overvej Følgende spørgsmål og udFyld nedenstående sKema:                                                                          

•	 Hvilke	konkrete	ting/aktiviteter	vil	vi	gøre	sammen	eller	hver	for	sig?
•	 Hvilke	delmål	og	deadlines	er	der	for	de	enkelte	mål?
•	 Hvilke	resultater	ønsker	vi	at	opnå?

Mål 1:    
Aktiviteter	 Tidsplan	 Resultater	
		
	 		 	

			 		 	

	 	
Mål 2:    
Aktiviteter	 Tidsplan	 Resultater
	
		 		 	
	
		 		 	
	
		 		 	
Mål 3:    
Aktiviteter	 Tidsplan	 Resultater
	
		 		 	
	
		 		 	
	
		 		 	
Mål 4:    
Aktiviteter	 Tidsplan	 Resultater



mentorrelationen er et ligeværdigt én-til-én møde, som bygger på gensidig 
respekt og tillid. relationen tager udgangspunkt i mentees ønsker og behov, og 
målet er i fællesskab at åbne nye døre til det danske samfund og arbejdsmarked. 

det er afgørende, at både mentor og mentee formulerer egne forventninger og 
mål til forholdet for at etablere et solidt grundlag for udvikling, gensidig læring 
og en ligeværdig dialog.
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mEnTorafTalE
kvinfos mentornetværk

dette er en mentoraFtale mellem:       

Mentee:															 	 	 																																						
						
og

Mentor:											 	 	 	 																							

med denne aFtale er vi enige om Følgende: 

•	 Vores	møder	er	fortrolige
•	 Vi	overholder	aftaler	og	kommer	til	tiden
•	 Vi	udveksler	ikke	gaver	af	værdi	eller	låner		 	
	 hinanden	penge
•	 Vi	udarbejder	en	fælles	aktivitetsplan
•	 Vi	holder	løbende	vores	tovholder	i	KVINFOs		 	
	 mentornetværk	orienteret	

som mentor vil jeg:                                                 
•	 Lytte,	spørge,	guide	og	være	sparringspartner
•	 Være	en	ærlig	og	fortrolig	samtalepartner
•	 Åbne	døre	og	vise	vej	ind	i	det	danske	samfund
•	 Vise	respekt
	
som mentee vil jeg:                                                 
•	 Arbejde	på	at	afklare	egne	mål	og	behov	og	
	 drøfte	dem	med	mentor
•	 Spørge,	lytte	og	være	åben	for	mentors	forslag
•	 Være	en	ærlig	og	fortrolig	samtalepartner
•	 Vise	respekt

mødeFreKvens og KommuniKationsForm:    
 
Vi	mødes																																												gang(e)	pr.	måned				

Datoer	for	de	3	næste	møder:

																														&																														&																																			
		
Evt.	sted:																																																																																			

Vi	kommunikerer	mellem	møderne	pr.	telefon/E-mail/
sms/	etc.	og	med	følgende	hyppighed:

																																																																																																					

																																																																																																						

hvad sKal vi arBejde med i mentorForløBet?
•	 Snak	om	og	nedskriv	mentees	overordnede	mål?	
	 (job,	bedre	dansk,	større	netværk,	faglige	kontak-	
	 ter	mm.)	

1.	 																																																																																															

2.	 																																																																																															

3.	 																																																																																															

4.	 																																																																																															

aFslutning på jeres mentorrelation:              
Vi	er	enige	om,	at	denne	mentorrelation	kan	afbrydes,	
hvis	det	af	en	eller	anden	grund	er	nødvendigt	for	den	
ene	eller	for	begge	parter.	I	forbindelse	med	afslut-
ning	udfyldes	et	evalueringsskema,	som	jeres	tovhol-
der	sender	til	jer.
		
Dato:																																																																																														

Mentoraftalen	indsendes	eller	mailes	til	tovholderen!

sara 								

 Birgit 	

		2  					

12..11. 2006        01. 12.2006         10.12. 2006 	

	Kvindemuseets café 

	10.12.2006

primært pr. e-mail og telefon (som forberedelse 

til møderne eller hvis der opstår behov) 

jobsøgning

træne dansk

større viden om det danske arbejdsmarked 	
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akTiviTETSplan

dette er jeres redskab til at sikre et dynamisk og aktivt mentorforhold. 
en ting er at blive enige om fælles, flotte mål – noget andet er at få dem omsat 
til konkret virkelighed.  derfor kan det være en god idé at opdele vejen til 
målene i konkrete aktiviteter og handlinger. 

vejen kan blive mere overskuelig ved at sætte klare delmål, som undervejs 
kan markeres og fejres. målene kan selvfølgelig ændres efter behov.  

MåL 1: JobsøgnIng                      

Aktiviteter	 Tidsplan	 Resultater		 	 												

eksamenspapirer fra  medio december 06 – godkendelse
hjemlandet godkendes af cirius medio februar 07

læse og fortolke stillingsopslag december 06 viden om egen profil og job  
   der matcher

mentee udarbejder med hjælp januar 07 indkaldelse til samtale
fra mentor en ansøgning og et cv  

øvelse i jobsamtale marts 07 velforberedt til samtale

MåL 2: trænE Dansk                

Aktiviteter	 Tidsplan	 Resultater		 	 												
																
Fælles madlavning og  Februar 07 udvidet ordforråd og mere  
spisning med snak  sproglig sikker 

i biffen og se en dansk film  marts 07 se ovenstående
med efterfølgende snak  

læse bøger/artikler mm på dansk  Februar – juni 07 se ovenstående, samt  
og efterfølgende snak  større viden om danske
	 	 	 forhold mm
	
MåL 3: arbEJDsMarkED                   

Aktiviteter	 Tidsplan	 Resultater		 	 												

mentee besøger mentors  januar 07 indtryk af en dansk arbejds- 
arbejdsplads  plads
 
opsøgende arbejde/ research   marts – april 07 større kendskab til det 
med henblik på uopfordrede   danske arbejdsmarked
ansøgninger   (hvilke virksomheder og  
   organisationer laver hvad,  
   med hvem mm.)
	
Aktivitetsplanen	indsendes	eller	mailes	til	jeres	tovholder!
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EvaluEring

Kære mentor

KvinFos mentornetværk vil gerne høre om dine erfaringer fra mentorforholdet. 
vi vil derfor bede dig om at svare på en række spørgsmål og meget gerne give kommen-
tarer og eksempler fra dit mentorforhold. din besvarelse bliver behandlet fortroligt af 
KvinFos mentornetværks medarbejdere og bliver ikke givet videre til din mentee.

på forhånd tak, KvinFos mentornetværk

navn:             dato:

mentorForhold

										

Personlige
møder

Telefonisk	
kontakt			
		 		 	
Kontakt	via	
e-mail

Ca.	1	gang	
om	ugen

Ca.	2-3	gange	
om	måneden

Ca.	1	gang	
om	måneden

	 Mindre	end	
	 1	gang	om											
	 måneden

	 Aldrig	 Kommentarer	
		 		 		
		 		 		
		

		 		

2. hvor tit har du haFt KontaKt med din mentee?

										

Personlige
møder

Telefonisk	
kontakt			
		 		 	
Kontakt	via	
e-mail

Var	tilfreds	
med	antallet

Ønskede	flere	
kontakter

Ønskede	færre	
kontakter

	

						Kommetarer	
		 		
		 		
		 		
		

		 		

3. hvor tilFreds var du med antallet aF jeres KontaKter?

1. hvor længe har dit mentorForhold varet?   MÅNEDER:

��



4. hvor har i typisK mødtes? 

Sæt	gerne	flere	krydser

5. hvilKe ord BesKriver jeres mentorForhold Bedst?  

Sæt	gerne	flere	krydser

nævn et eller Flere eKsempler, som Kan illustrere jeres mentorForhold: 

Målet	er	
opnået

Arbejder	
aktivt	for	at	
opnå	målet

Målet	er	ikke	
opnået

	

						Kommetarer	
		 		
		 		
		 		
		

		 		

6. hvilKe mål satte i For mentorForholdet? har i opnået dem?

MÅL
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											Hjemme	hos	mentee 											Hjemme	hos	mentor 											Mentors	arbejdsplads

											Uddannelsessted 											Café,	restaurant	eller	lignende

											Andet:

											Gensidighed 											Åbenhed 											Faglighed

											Venskab 											Socialt	liv 											Støtte

											Sparring 											Erfaringsudveksling 											Rådgivning	og	vejledning

											Coaching 											Andet:

mEnTorrElaTionEn

��



7. hvad har været godt ved at være i mentorForholdet?
(Sæt	gerne	flere	krydser)

	
	
	
			
	
	
	

8. hvilKe udFordringer har du haFt i mentorForholdet?
(Sæt	gerne	flere	krydser)

	
	
	
	
			

9. hvor tilFreds har du været med dit mentorForhold?
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											Opleve,	at	mentee	har	opnået	sine	mål 											Se	resultatet	af	min	indsats

Nævn	et	eller	flere	eksempler	på	noget,	der	har	været	særlig	godt	i	jeres	mentorforhold:

											Deltage	i	en	integrationsproces 											Dele	mine	erfaringer

											Få	ny	viden	om	det	danske	samfund 											Kunne	hjælpe	og	støtte

											Udvikle	mine	personlige	egenskaber 											Møde	nogen	med	en	anden	baggrund	end	min	egen

											Udvikle	mine	faglige	egenskaber 											Andet:

											Leve	op	til	mentors	forventninger

											Støtte	mentee	i	at	definere	hendes	mål

											Støtte	mentee	personligt

											Støtte	mentee	fagligt

											Være	tålmodig

Nævn	et	eller	flere	eksempler	på	de	udfordringer,	som	du	stod	over	for:

											Finde	tid	til	at	mødes

											Finde	hinandens	grænser

											Skabe	fælles	forståelse	af	mentorrelationen

											Forstå	hinanden

											Få	modspil	fra	mentor

											Intet 											Andet:

											Mindre	tilfreds

											Utilfreds

											Meget	tilfreds

											Tilfreds

Hvorfor?

mEnTorrElaTionEn

��



10. har du og din mentee aFsluttet jeres mentorForhold? 

11. hvorFor har i aFsluttet jeres mentorForhold?

12. ønsKer du at Blive matchet på ny?
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											Nej											Ja

Hvorfor?

											Nej

											Ja

Hvis	ja,	hvilke	ønsker	har	du	til	en	ny	mentee?

Hvis	svaret	er	ja,	gå	videre	til	næste	spørgsmål.			Hvis	svaret	er	nej,	gå	direkte	til	spørgsmål	nr.	13.

Hvorfor	ikke?

mEnTorrElaTionEn

��



kvinfoS mEnTornETværk

										

Match

Information	
og	vejledning	
		 		 	
Nem	at	komme	
i	kontakt	med

Workshops	og	
netværksmøder

	 Meget	
	 ilfreds

			Tilfreds 		Mindre	
		tilfreds

	Utilfreds	 		Ved	ikke
	

	Kommentarer	
		 		 		
		 		 		
		

		 		

13. hvad synes du KvinFos mentornetværK har gjort godt?

14. hvad er din samlede oplevelse aF KvinFos mentornetværK?

15. hvad Kan KvinFos mentornetværK gøre Bedre?

16. har du gode idéer og Forslag til  KvinFos mentornetværKs arrangementer?

17. vil du anBeFale KvinFos mentornetværK til andre?
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											Mindre	tilfreds

											Utilfreds

											Meget	tilfreds

											Tilfreds

											Nej											Ja



ErfaringSdEling

18. Kan vi KontaKte dig?
-	med	henblik	på	at	fortælle	din	historie	i	eksempelvis	en	avis,	på	vores	workshop	eller	lignende?

19.  Kommenterer, BemærKninger, Forslag, idéer og ønsKer:
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taK For hjælpen!

KVINFOs mentornetværk

��

											Nej											Ja 											Ved	ikke



�0

	

KontaKtinFormation

KvinFos mentornetværk i esbjerg/varde
Vindrosen	–	De	Frivilliges	Hus	
Teglværksgade	1
6700	Esbjerg
Tlf:	21	49	74	59
E-mail:	mentor@vindrosen-huset.dk	

KvinFos mentornetværk i odense
Vollsmosesekretariatet	
Vollsmose	Alle	18
Postboks	120
5240	Odense	NØ
Tlf:	60	18	52	20	-	65	51	18	81
E-mail:	mentor_odense@kvinfo.dk	

KvinFos mentornetværk i århus
Kvindemuseet
Domkirkepladsen	5
8000	Århus	C
Tlf:	86	18	64	70
E-mail:	mentor@womensmuseum.dk	

KvinFos mentornetværk i København 
KVINFO
Christians	Brygge	3
1219	Købehavn	K
TLF:	33	13	50	88
E-mail:	mentor@kvinfo.dk	

	

litteratur til inspiration 

mentor - en hjertesag 
Af	Steen	Hildebrandt	
og	Birgit	Signora	Toft	
Børsens	forlag	2002

mentorskabets muligheder 
Af	Lisa	Ott	og	Birgit	Signora	Toft	
Børsens	forlag	2004

mentor – den fleksible vejleder 
Af	Birte	Kaiser,	Anni	Korsbæk,	
Bente	Strager	(red.)
CVU	Vest	Press	2004	


