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Forord
For borgere, der har væsentlige udfordringer i at
komme i job eller gennemføre en uddannelse, kan en
mentor være en hjælp til at finde motivationen og til
at give støtte til deltagelse i de tilbud, kommunen
giver for at knytte borgeren til arbejdsmarkedet eller
uddannelsessystemet.
Håndbogen ”Mentorkorps” handler om, hvilke over
vejelser man med fordel kan gøre sig i et jobcenter,
når man skal etablere og vedligeholde kompetencerne
hos et mentorkorps.
Håndbogen henvender sig fortrinsvist til ledere og
medarbejdere i jobcentret, som har en central rolle i
drift og udvikling af mentorkorpset.
De tidligere beskæftigelsesregioner står bag hånd
bogen, som bl.a. bygger på viden og erfaringer fra
mentorer og mentorkoordinatorer i jobcentrene. Vi
siger tak til alle jer, der tog jer tid til at dele ud af
jeres værdifulde erfaringer.
Vi håber, at håndbogen kan støtte jobcentrene i at
etablere og arbejde med mentorkorps.

God arbejdslyst
Arbejdsmarkedskontor Øst
Arbejdsmarkedskontor Syd
Arbejdsmarkedskontor Midt og Nordjylland
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Indledning
Denne håndbog indeholder gode råd og inspirationer
henvendt til jobcentrenes teamledere eller koordinato
rer, som har ansvar for at udvikle mentorkorps til brug
i beskæftigelsesindsatsen. Derudover vil medarbejdere
i kommunens rehabiliteringsteam, de koordinerende
sagsbehandlere samt øvrige medarbejdere, der an
vender mentorer, kunne finde viden til samarbejdet
med mentorer i håndbogen.

Trin 3 - Opkvalificering
af mentorer

Håndbogen bygger bl.a. på viden fra erfarne med
arbejdere i landets jobcentre, herunder særligt de
koordinatorer, der har medvirket i forsøget ”Mentor
for udsatte unge ledige uden uddannelse”.

Overskrifterne for modulerne er:

Trin 3 indeholder en række gode råd og inspirationer til
centrale temaer i et opkvalificeringsforløb for mentorer.
Afsnittet beskriver fem moduler, som kan tilrettelæg
ges med brug af fagpersoner internt i kommunen eller
med ekstern bistand.

•

•
•

Dette er tredje version af håndbogen, der fortsat omhand
ler brugen af mentorer i beskæftigelsesindsatsen, men
er udvidet til også at indeholde henvisninger til forsøget
”Mentorstøtte til udsatte unge uden uddannelse og job”.
Håndbogens enkelte dele kan læses hver for sig, såle
des at netop de gode råd og inspirationer, der måtte
være relevante i forhold til lokale udviklingsbehov,
kan udvælges.
Håndbogen er inddelt i 4 overordnede trin:

Trin 1 - Rammerne for brug af
mentorer i beskæftigelsesindsatsen
Som afsæt for at bruge mentorer i beskæftigelsesind
satsen beskriver trin 1 de lovgivningsmæssige rammer
for brugen af mentorer og herunder mentorernes
snitflade til servicelovgivningens socialpædagogiske
bistand. Under trin 1 beskrives endvidere mentorens
forskellige roller og opgaver og samspil med den koor
dinerende sagsbehandler og med øvrige fagpersoner.

Trin 2 - Etablering af mentorkorps
Under trin 2 beskrives centrale temaer og anbefalinger
ved etablering af mentorkorpset. Afsnittet tager afsæt
i en beskrivelse af mentorkorpsets koordinator som
en central figur ved etablering af korpset. Afsnittet
behandler centrale kompetencer, der bør være i
fokus, når mentorerne rekrutteres, og hvordan disse
kompetencer afdækkes ved jobsamtalen. Endvidere
præsenterer afsnittet gode råd til opstartsfasen med
mentorkorpset.
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Metoder til den gode samtale

•
•

Trin 4 - Vedligeholdelse
af mentorkorps
I håndbogens afsluttende afsnit beskrives en række
forslag til den videre vedligeholdelse af mentorkorpset.
De centrale temaer er at sikre en faglig ledelse, at
etablere netværksaktiviteter med mentorkorpsets
eksterne samarbejdspartnere og metoder til intern
videndeling, sparring og supervision.

Læsevejledning – Find det du søger
De enkelte trin i håndbogen kan læses hver for sig.
Opsummeringer findes i en række bokse, hvor de
centrale pointer kort er præsenteret. I forbindelse med
indsamling af viden til håndbogen har en række jobcen
tre bidraget med forskellige redskaber, der understøtter
mentorernes arbejde. Et udvalg af disse redskaber indgår
i selve håndbogen, mens andre kan rekvireres hos:
Arbejdsmarkedskontor Øst
Arbejdsmarkedskontor Syd
Arbejdsmarkedskontor Midt og Nordjylland
De 10 praktiske redskaber præsenteres i håndbogens
redskabsbokse. I nogle tilfælde er redskaberne tilpasset
for at gøre dem mere anvendelige i andre kommuner.
Enkelte redskaber skal udvikles og tilrettes yderligere,
så de passer til de lokale forhold i den enkelte kommune.
Redskaberne skal ses som eksempler til inspiration.

MENTORER I RESSOURCEFORLØB

Der er endvidere udarbejdet 9 inspirationscases, som
formidler en række jobcentres konkrete erfaringer med
mentorindsatsen, fx organisering, beskæftigelsesfokus
i mentorindsatsen, supervision til mentorer mv. Inspira
tionscasene er oplistet nedenfor og kan rekvireres hos:
Arbejdsmarkedskontor Øst, Arbejdsmarkedskontor Syd
og Arbejdsmarkedskontor Midt og Nordjylland.

LOVGIVNINGEN
Håndbogens lovgivningsbokse opsummerer
pointer i lovgivningen

Inspirationscases
I tilknytning til håndbogen er der udarbejdet 9 inspira
tionscases baseret på konkrete erfaringer fra en række
jobcentre. De 9 cases omhandler:
Organisering
CASE 1: Etablering, opbygning og organisering af
mentorkorps – hvordan kan det gøres?
CASE 2: Mentor og voksenstøtte efter Serviceloven
– hvordan kan funktionerne sammentænkes?
CASE 3: Supervision til mentorerne – hvordan kan der
arbejdes med dette?
CASE 4: Mentorers viden om beskæftigelsessystemet
– hvordan sikres tilstrækkelig viden, og hvad
er ”tilstrækkelig”?
Indsats
CASE 5: Mentors opgaver – hvilke opgaver løser
mentor, og hvilke opgaver løser mentor ikke?
CASE 6: Tilrettelæggelse af mentorindsatsen – hvor
mange timer om ugen bruger mentor, og
hvordan tilrettelægger mentor sin tid?
CASE 7: ”Kontrakt” med klare mål og delmål – hvor
dan udarbejdes kontrakten, og hvordan kan
der arbejdes med borgerens progression?
CASE 8: Et godt match mellem borger og mentor
– hvordan sikres dette?
CASE 9: Det tværfaglige samarbejde mellem mentor
og jobkonsulent/sagsbehandler – hvordan kan
det tilrettelægges?

VIDEN OM
Viden om opsummerer håndbogens afdækning
af forskellige delområder såsom mentorens
kompetencer, roller, arbejdsopgaver med mere

ANBEFALINGER
Anbefalingsbokse indeholder anbefalinger
under de enkelte afsnit

MENTORFORSØGET
Bokse om mentorforsøget henviser til centrale
resultater og erfaringer fra forsøget

REDSKABER
Håndbogen henviser til en række redskaber
som kan rekvireres hos:
Arbejdsmarkedskontor Øst
Arbejdsmarkedskontor Syd
Arbejdsmarkedskontor Midt og Nordjylland
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Præsentation af forsøget
Mentorforsøget ”Mentorstøtte til udsatte unge uden
uddannelse og job” er gennemført af Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering sammen med 13
jobcentre i perioden aug. 2012 – nov. 2013. Formålet
med forsøget har været at hjælpe udsatte unge
tættere på uddannelse eller job ved at tilknytte en
personlig mentor til de unge i op til et år. Forsøget
har desuden skullet bidrage til viden om effekter af
mentorindsats.
Mentorforsøget er et randomiseret kontrolleret
forsøg. I alt har 2.593 unge været omfattet af
forsøget i en nogenlunde lige stor deltagergruppe
og kontrolgruppe, hvortil der har været en tilfældig
udvælgelse.
Evalueringen af forsøget er udarbejdet af Rambøll
og Michael Rosholm og Michael Svarer fra Aarhus
Universitet og er afsluttet okt. 2014.
Målgruppen for forsøget
Målgruppen for forsøget er unge i aldersgruppen 18
29 år, der ved forsøgets start modtog kontanthjælp,
var i matchgruppe 2 og var uden erhvervskompe
tencegivende uddannelse.
Evalueringen viser, at de unge i forsøget er kende
tegnet ved at have både faglige, sociale og helbreds
mæssige udfordringer.
Effekt i forhold til at påbegynde uddannelse
Evalueringen viser, at mentorindsatsen har haft
en positiv effekt på de unges tilbøjelighed til at
påbegynde uddannelse. Der ses særligt en positiv
effekt:
• For unge med under 4 i 9. klasses
karaktergennemsnit
•

For unge med en forælder uden
erhvervskompetencegivende uddannelse

•

For unge med en forælder med en bruttoindkomst
under gennemsnittet

•

For unge, der ikke de seneste 3 år inden
indtræden i forsøget har modtaget SU

•

For kvinder samlet set

Uddannelseseffekten er størst
for gruppen af udsatte unge
I forhold til at påbegynde uddannelse viser men
torstøtte sig at være særlig gavnlig for gruppen af
udsatte unge – men ikke de ”svageste” unge uden
fuldført folkeskole, her er mentorindsats alene ikke
tilstrækkeligt for at løfte de unge – og heller ikke de
”stærkeste” unge med god forældrebaggrund.
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Effekt i forhold til at komme i job
Evalueringen viser, at mentorindsatsen har haft en
positiv effekt på de unges tilbøjelighed til at komme
i job. Der ses særligt en positiv effekt:
• For unge med etnisk dansk baggrund
•

For unge med høj grad af offentlig forsørgelse
eksklusiv SU de seneste 3 år

•

For unge med en forælder uden erhvervs
kompetencegivende uddannelse

•

For unge, der ikke de seneste 3 år inden
indtræden i forsøget har modtaget SU

Hvad har mentorstøtten derudover
bidraget med af positiv progression?
Evalueringen peger på, at der desuden har været
positiv effekt på de unges progression på en række
områder. Mentorindsatsen har bl.a. bidraget til:
• At løfte de unges selvoplevede motivation ift.
uddannelse og job
•

At øge de unges selvværd og tro på egne evner

•

At løfte de unges selvvurderede helbred

•

At skabe bedre samarbejde mellem de unge
og jobcentret

•

At forbedre de unges hverdagsmestring

Forhold der især har indvirkning på,
at mentorindsatsen hjælper
Evalueringen har belyst en række mulige forklaringer
på, hvorfor mentorindsatsen har haft en positiv
effekt. De forhold, der især har indvirkning på, at
mentorindsatsen hjælper de unge, er:
• At der er et tæt samarbejde og en klar rolle
fordeling mellem mentor og sagsbehandler, så
disse arbejder ud fra ét fælles mål for den unges
progression mod uddannelse og job
•

At mentor fungerer som en form for mediator
mellem den unge og systemet, hvilket øger
forståelsen på begge sider og understøtter, at der
opstilles og forfølges mål, som både giver mening
for den unge og systemet

•

At mentor bidrager med rådgivning og inspiration
til den unge ift. job og uddannelse samt praktisk
hjælp fx med at møde op til aftaler med jobcenter
og lægelige behandlinger

•

At mentor er meget vedholdende og anerkendende
i sit arbejde og starter med at lytte og støtte og
stiller først senere krav til den unge

MENTORFORSØGET

MENTORFORSØGET
Henvisninger til mentorforsøget i håndbogen
I denne tredje udgave af håndbogen er ud
valgte resultater og erfaringer fra evalueringen
af mentorfor søget taget med. Der vil løbende
blive henvist hertil i bokse.
Hele evalueringsrapporten kan findes her:
http://www.star.dk/~/media/STAR/Files/
Taloganalyser/Kontrolleredeforsoeg/
EvalueringMentorindsatstilungeuden
uddannelseogjob%20pdf.ashx
En kort sammenfatning af
evalueringen kan findes her:
http://www.star.dk/~/media/STAR/Files/
Taloganalyser/Kontrolleredeforsoeg/
FaktaarkMentorindsatstilungeuden
uddannelseogjob%20doc.ashx
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TRIN 1 - RAMMERNE FOR BRUG AF MENTORER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

Trin 1 - Rammerne for brug af
mentorer i beskæftigelsesindsatsen
I dette afsnit beskrives de lovgivningsmæssige rammer for brugen af mentorer i beskæftigelsesindsatsen her
under mentorers snitflade til den socialpædagogiske bistand, der kan ydes efter serviceloven. Afsnittet beskriver
ligeledes mentorens samspil med den koordinerende sagsbehandler og med øvrige fagpersoner og giver
inspiration til håndtering af snitflader mellem mentorer og lignende indsatser under serviceloven.
Rammer for brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen
Mentorers rolle i førtidspensionsreformen
Forskellige typer af mentorer i kontanthjælpsreformen
Forskelle og sammenhænge mellem servicelovens tilbud og mentor
Den koordinerende sagsbehandlers samspil med mentorer
Opgave og rollefordeling mellem mentorer og andre fagpersoner

Find viden om:
• Beskæftigelseslovgivningens rammer for brug
af mentorer i indsatsen med et særligt fokus på
de udsatte borgere og servicelovens personlige
hjælpeordninger
Der er to overordnede formål med at have fokus
på mentorordninger i beskæftigelsesindsatsen. Det
ene er at styrke udsatte gruppers muligheder for at
komme ind på og blive fastholdt på arbejdsmarkedet;
det andet er at understøtte unge i at starte på samt
gennemføre en uddannelse – eller blive klar til det.
Mentorindsatsen er derfor tænkt ind på forskellige
måder i beskæftigelseslovgivningen.
Fælles for de borgere, der har brug for en mentor, er,
at de står i risiko for marginalisering eller eksklusion
fra samfundet eller arbejdsmarkedet.
Kommunen kan derfor bevilge en mentor til forsik
rede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender,
sygedagpengemodtagere (der skal have afklaret deres
arbejdsevne), fleks og skånejobansatte, handicappede,
borgere på ledighedsydelse og borgere, som deltager
i et ressourceforløb. Der kan også bevilges en mentor
i de situationer, hvor det vurderes, at mentorindsatsen
kan spille en afgørende rolle for borgerens mulighed
for at deltage i andre beskæftigelsesrettede aktiviteter
for at kunne komme i job eller for unges mulighed for
at gennemføre en uddannelse.
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Kommunen kan også bevilge en mentor til unge for at
støtte op omkring overgangen til ordinær uddannelse,
også selv om borgeren ikke tidligere har haft kontakt
til jobcentret.

VIDEN OM
Indhold i mentoraftaler
Mentorstøtte skal gives som et tilbud efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Når der bevilges mentorstøtte til en borger,
udarbejdes der en skriftlig aftale mellem
borgeren og jobcentret, der skal indeholde
oplysninger om målet med mentorstøtten,
hvilke opgaver mentoren skal bistå borgeren
med, ment støttens timetal og varighed mv.
Men mentoraftalens varighed kan max. gælde
6 måneder, men der er mulighed for forlængelse.
Se lov om en aktiv beskæf tigelsesindsats
– ændret ved lov nr. 895 af 4. juli 2013,
kapitel 9B §§ 31b og c

Mentoren bevilges efter reglerne i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (LAB), og mentorindsatsen i for
løbet tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov.
Mentoren skal hjælpe borgeren med at realisere mål for
uddannelse eller beskæftigelse i rehabiliteringsplanen.

Mentorer kan på forskellig vis støtte op omkring
udsatte borgeres hverdags og arbejdsliv, og mentor
indsatsen kan på mange måder være afgørende for
borgerens videre forløb på arbejdsmarkedet.

Den løbende justering og koordinering af rehabilite
ringsplanen mellem kommunens forskellige tilbud og
aktiviteter varetager den koordinerende sagsbehandler.
Den koordinerende sagsbehandler vurderer løbende
behovet for omfanget og indholdet af en fortsat
mentorindsats i ressourceforløbet.
Læs mere om den koordinerende sagsbehandlers
samspil med mentorerne på side 17.

VIDEN OM
Men henblik på at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse,
ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse,
kan der gives tilbud om mentorstøtte – LAB § 31

Rehabiliteringsplanen og ressourceforløbet skal
sammen med et øget brug af mentorer sikre, at langt
færre borgere ender på førtidspension og i stedet
opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet.

LOVGIVNINGEN
Et sted er en mentor en kollega på arbejdspladsen,
som har afsat et par timer om ugen for at støtte op
omkring en ny kollega. Andre steder er der barrierer
uden for arbejdspladsen, som kræver, at en anden
type mentor kommer ”i spil” for at hjælpe borgeren
med at skabe overblik og overskud i hverdagen, så
han eller hun kan varetage et arbejde, en uddannelse
eller indgå i et arbejdsmarkedsrettet forløb. Eller
måske kan mentoren være bevilget med henblik på at
støtte borgeren i forbindelse med behandling af enten
psykiske problemer eller et misbrugsproblem.

Rehabiliteringsteamet

TRIN 1 - RAMMERNE FOR BRUG AF MENTORER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

Mentorer spiller en afgørende
rolle i førtidspensionsreformen
Siden 1. januar 2013 har borgere under 40 år ikke kunnet
få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenlyst
for målsløst at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal
et individuelt tilrettelagt ressourceforløb på sigt hjælpe
den enkelte i arbejde eller uddannelse. Tilknytning af
mentorer kan hjælpe borgere i ressourceforløb til at over
komme udfordringer og fx møde op til aktiviteter, sikre
kontakt til de forskellige myndigheder og for borgeren
skabe mening med og medejerskab til forløbet.

Rehabiliteringsteamet består af fagpersoner
fra beskæftigelsesområdet, socialområdet,
sundhedsområdet og undervisningsområdet.
Teamet giver en begrundet indstilling til
indholdet i borgerens rehabiliteringsplan,
hvis teamet samtidig har indstillet borgeren
til et ressourceforløb.
Rehabiliteringsplanen

Mulighederne i mentorindsatsen er mange og
skal tilpasses den enkelte borgers behov. Det er
dog vigtigt at huske på, at mentorstøtten efter
beskæf tigelseslovgivningen altid skal have et
arbejdsmarkedsrettet sigte.

Rehabiliteringsplanen består af en række
delmål, der alle har til formål at skabe øget
tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere
med risiko for førtidspension. Rehabilite
ringsplanen skal understøttes af en helheds
orienteret og tværfaglig sammensætning af
tilbud i et efterfølgende ressourceforløb.
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LOVGIVNINGEN
De centrale pointer om brug af mentorer i
førtidspensionsreformen findes i § 68 a i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats og i tilknyttede
bemærkninger til loven
Målgruppen er primært borgere under
40 år, der har komplekse problemer ud
over ledighed 
Mentorstøtte kan indgå som en del
af aktiviteterne i et ressourceforløb 
Rehabiliteringsteamet skal vurdere behovet
for et mentortilbud 
Den koordinerende sagsbehandler vurderer
løbende behovet for og omfanget af
mentorindsatsen 
Mentorindsatsen bør særligt overvejes,
når borgeren ikke deltager aktivt i forløbet

Fokus på mentorer i kontanthjælpsreformen
Kontanthjælpsreformen lægger op til i stigende grad at
bruge mentorer i beskæftigelsesindsatsen. Intentionen
er, at kontanthjælpsmodtagere mødes med klare krav
om enten uddannelse (for de unge uden en kompe
tencegivende uddannelse) eller arbejde (for de voksne
og unge med uddannelse), og at de får en individuel
indsats på vej mod selvforsørgelse.
Mentorer kan bruges i forbindelse med:
1. Forberedelsen af unge til uddannelsesstart.
2. Overgangen til uddannelse for uddannelsesparate
unge.
3. Efterværn til unge, der er startet på en uddannelse.
4. Støtte til aktivitetsparate unge, der skal have hjælp
i forløbet hen imod at blive uddannelsesparat.
5.

støtte for at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud,
ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller
ordinær ansættelse.
Tre overordnede hovedprofiler for mentorer
De tre hovedprofiler er alle typer af mentorfunktioner,
som kommunen allerede benytter og derfor har
erfaring med.
Virksomhedsmentorer
Denne mentorfunktion er målrettet borgere, der har
behov for at fastholde deltagelse i virksomhedsrettet
tilbud eller ordinær ansættelse.
Uddannelsesmentorer til unge
Alle unge mellem 18 og 30 år uden en erhvervskom
petencegivende uddannelse skal have et uddannel
sespålæg. Dermed omfatter målgruppen alle unge
mellem 18 og 30 år, der har behov for mentorstøtte for
at blive forberedt til uddannelsesstart. For nogen er
mentorstøtten også relevant i forbindelse med opstart
af en uddannelse.
Unge, der ikke tidligere har været i kontakt med
jobcenteret, kan også få tilbud om mentorstøtte ved
overgangen til ordinær uddannelse. På den måde kan
flere få en god start på en uddannelse, og risikoen for
at falde fra uddannelsen mindskes.
Sociale mentorer
Aktivitetsparate uddannelses og kontanthjælpsmod
tagere har ret og pligt til mentorstøtte, hvis kommunen
vurderer, at det på grund af borgerens situation ikke er
muligt at tilbyde andre tilbud efter loven.
Mentoren skal kunne hjælpe borgeren med at få bragt
stabilitet, struktur og evt. relevant behandling og støtte
ind i hverdagen med henblik på at skabe grundlag for
tilknytning til arbejdsmarkedet og for de unges vedkom
mende at kunne starte op og gennemføre en uddannelse.
Herudover er der følgende støttefunktioner

6.

7.

Målgrupperne har meget forskellige kompetencer og
personlige ressourcer, og der er stor forskel på, hvor
”langt væk” de er i forhold til henholdsvis uddannelse
eller arbejdsmarkedet. Mentorer kan derfor anvendes
på en lang række områder for at imødegå de meget
forskellige behov.
Målgrupper
Al mentorstøtte er et tilbud efter beskæftigelses
lovgivningen til borgere, som har behov for mentor
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Udskrivningskoordinator
Borgere, der er omfattet af den aktive beskæftigelses
indsats, og som er indlagt på grund af psykiske lidelser,
har ret til en udskrivningskoordinator i forbindelse med
deres udskrivelse fra et psykiatrisk hospital. Det er en
mentor med særlige kompetencer i forhold til målgrup
pen, og der skal være fokus på at hjælpe borgeren med
at få overgangen tilbage til hverdagen, job og uddannelse
til at foregå så smidigt som muligt.
Sundhedsvæsenet skal hurtigst muligt efter, at
tidspunktet for udskrivning bliver kendt, meddele
kommunen, at en borger udskrives, samt oplyse
tidspunktet herfor. Det er herefter kommunens pligt
at sørge for, at der knyttes en mentor til borgeren.

Kommunen udpeger en udslusningskoordinator, der
samarbejder med Kriminalforsorgen om en smidig
overgang for borgeren. Når Kriminalforsorgens indsats
stopper, skal kommunen vurdere behovet for en
mentor efter reglerne i beskæftigelseslovgivningen.
Udslusningskoordinatoren er ikke en mentor men
en sagsbehandler, og alle kommuner skal stille en
udslusningskoordinator til rådighed for en borger, der
er på vej til at blive løsladt.
Der kan ydermere gives en støttekontaktperson efter
Serviceloven i forbindelse med løsladelse af indsatte
borgere.

LOVGIVNINGEN
Mentorstøtte som et tilbud i lovgivningen
Kommunen giver mentorstøtten som et tilbud
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
kapitel 9B.
Særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere
– dvs. de aktivitetsparate kontanthjælps
og uddannelsesmodtagere, som i perioder
på grund af personlige forhold ikke aktuelt
kan deltage i et tilbud  skal have en mentor.
For både aktivitetsparate kontant og uddan
nelseshjælpsmodtagere gælder, at tilbud om
mentor udskyder starten af ret og pligt tilbud
efter LAB kapitel 1012.
Jobcentret kan give tilbud om mentorstøtte
efter LAB for en periode på 6 måneder, og
der skal som minimum være ugentlig kontakt
mellem mentor og borgeren. Hvis borgeren
forsat ikke kan deltage i et aktivt tilbud,
skal der gives et nyt tilbud om mentorstøtte
(gerne med den samme mentor). Samtidig
har denne målgruppe også ret til en koor
dinerende sagsbehandler ligesom borgere
i ressourceforløbet.

Læs mere om støttekontaktperson og snitfladen til
mentor efter LAB på side 1213.
Studiestartskoordinatorer
Unge enlige forsørgere på uddannelseshjælp kan få
særlig støtte i overgangen til uddannelse. Som en
midlertidig ordning kan de få tilknyttet en mentor i
form af en studiestartskoordinator, der løbende skal
hjælpe og støtte den unge i udfordringerne i over
gangen til ordinær uddannelse.
Statsrefusion
Kommunen får refusion for de mentoraktiviteter, som
tilbydes aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere,
revalidenter og forrevalidenter, sygedagpengemodtagere,
førtidspensionister, ledighedsydelsesmodtagere, personer
med handicap, borgere under 18, som har behov for en
uddannelses og beskæftigelsesfremmende indsats,
borgere, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke
opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til
forsørgelse samt uddannelsesparate og aktivitetsparate
uddannelseshjælpmodtagere.
Dermed understreges intentionerne om, at tilbud om
mentorstøtte primært er til de målgrupper, der har
mest brug for tilbuddet. Kommuner kan fortsat give
mentorstøtte til de jobparate og dagpengemodtagere,
hvis det vurderes relevant, men det er ikke muligt at
hjemtage refusion for den ydelse.

MENTORFORSØGET
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Udslusningskoordinator
Indsatte borgere, der er på vej til at blive løsladt, får
fra Kriminalforsorgen en mentor, der skal hjælpe med
overgangen fra indsættelsen tilbage til hverdagen mod
job og uddannelse. Det kan være personlig hjælp til
at komme ud af misbrugsproblemer, oparbejde socialt
netværk, bevidstgørelse i forhold til kriminalitet, ansvar
liggørelse i forhold til eget liv og lignende. Der kan også
være tale om praktisk hjælp til valg af uddannelse eller
arbejde, fastholde eller få opbygget fritidsinteresser,
hjælp til kontakten til offentlige myndigheder, herunder
bistand til at få orden i økonomiske forhold, så borgeren
har noget at leve af.

Mentorforløbets længde
Mentorforsøgets hovedkonklusion om længden af
mentorforløbet er, at for forsøgets målgruppe er
12 mdr. i visse tilfælde tilstrækkeligt, men ofte er
der brug for endnu længere tid, hvis forløbet for
alvor skal rykke den unge tættere på uddannelse/
job. Indsatsen er baseret på antagelsen om det
lange seje træk, hvor en tillidsrelation først skal
opbygges, hvorefter der skal arbejdes med små
skridt frem mod uddannelse/job.
Afslutning af mentorforløb
En vigtig erfaring er, at afslutning af et men
torforløb skal ske som en glidende overgang,
hvor mentorstøtten gradvist nedtrappes og evt.
følges op med andre støttende tiltag, som kan
hjælpe den unge med at fastholde den positive
men ofte skrøbelige udvikling.
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Tilgrænsende ordninger
Find viden om:
• Mentorordningens snitflader til indsatser under
serviceloven
•

De personer, der får tilknyttet en mentor, har ofte en
kombination af flere forskellige udfordringer af både
psykisk, fysisk og social karakter. Mentorordningen
anvendes derfor til en bred målgruppe, og mentoren
skal varetage en bred vifte af funktioner
og aktiviteter.
Mentorlovgivningen kan bruges i en række tilfælde,
hvor der er andre støttemuligheder.
Mentorordningen i LABloven har et vist sammenfald
til andre beskæftigelsesrettede støttemuligheder som
personlig assistance. Ordningerne adskiller sig dog
fra hinanden på visse områder. En personlig assistent
hjælper med at overvinde praktiske forhindringer,
som en borger kan komme ud for i forbindelse med
sit psykiske eller fysiske handicap. Til sammenligning
er mentorstøtten ikke kun praktisk hjælp. Endvidere
er ordningen om personlig assistance et permanent
tilbud, hvor mentorstøtten er midlertidig.
Hvordan bruger erhvervsskolerne mentorer,
og hvad reglerne er på området
Ifølge bekendtgørelse om erhvervsskoler § 53 er alle
erhvervsskoler forpligtet til at stille mentorer til rådighed
for elever, der måtte have behov for særlig støtte for at

Mentoren kan være en lærer, en ældre elev eller en
ekstern med interesse for unge. De kan støtte eleven på
forskellige områder, som har betydning for, at eleven kan
gennemføre undervisningen. Mentor og elev laver selv
en aftale om, hvad eleven særligt har brug for. Det kan
fx være hjælp til at søge praktikplads, at komme op om
morgenen, eller støtte til at søge lektiehjælp.
Støtte efter flere regelsæt
Der kan bevilges mentor/støtteindsatser efter flere
regelsæt. Det betyder, at kommunerne for visse
persongrupper kan vælge at tilknytte en mentor efter
beskæftigelseslovgivningen eller som voksenstøtte
efter Serviceloven. Der kan være tilfælde, hvor den
samme borger både tilknyttes en mentor efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats og samtidig får bevilget
en kontakt eller støtteperson efter Serviceloven.
Nedenfor beskrives en række sammenhænge og for
skelle særligt mellem støtten i Serviceloven og men
torordningen i beskæftigelseslovgivningen. Snitflader
mellem de to ordninger kan særligt opstå, når der
ydes støtte efter Servicelovens §§ 83, 85 og § 99.

Servicelovens personlige
hjælpeordninger
Find viden om:
• Snitfladen mellem mentor efter LAB og SEL § 85

LOVGIVNINGEN
Støtteforanstaltninger i Serviceloven
§ 83 omhandler omsorg og personlig pleje
i hjemmet for personer, der ikke selv kan
varetage dette på grund af midlertidigt eller
varigt fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer.
§ 85 er en socialpædagogisk støtte til
personer med betydeligt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne og omhandler
optræning eller vedligeholdelse af færdighe
der i hjemmet eller i relation til kommunens
øvrige behandlings eller omsorgstilbud
samt støtte i tilgangen til sociale netværk
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gennemføre deres erhvervsuddannelse. Denne forplig
telse indgår som et led i en samlet indsats mod frafald,
som i øvrigt indeholder blandt andet bedre skolemiljø,
kontaktlærerordninger samt styrket social og psykologisk
rådgivning. Initiativerne skal spille sammen med den
generelle erhvervsvejledning af eleverne.

§ 99 omhandler støtte personer til personer
med sindslidelser og personer med et stof
eller alkoholmisbrug, som ikke har eller kan
opholde sig i egen bolig.

Der findes en række forskellige personlige hjælpe
ordninger i serviceloven. Det vigtigste set i relation
til mentorordningen er Servicelovens § 85, social
pædagogisk bistand – i daglig tale kaldet støtte
kontaktpersoner.
Personkredsen er langt mere snæver i Serviceloven end
i beskæftigelseslovgivningen, og støtten kan kun gives
til borgere med betydeligt (og i nogle tilfælde også
varigt) nedsat funktionsevne. Formålet med bevilling af
socialpædagogisk bistand er et bredt alment livsfor
bedrende sigte for borgeren.
Afgrænsning mellem mentor efter LAB og SEL § 85
Mentorstøtte efter beskæftigelseslovgivningen og SEL
§ 85 støtte kan indholdsmæssigt bestå af de samme
elementer. Det primære fokus i støttearbejdet vil dog
ofte variere afhængigt af typen af den øvrige indsats,
borgeren får. Mentorindsatsen vil til enhver tid have
som primært mål at forbedre borgerens muligheder for
at gennemføre uddannelse eller opnå beskæftigelse.

Hvis en borger både har et behov for generel personlig
hjælp og et behov for mentorstøtte til et beskæfti
gelsesfremmende formål, er det muligt at kombinere
mentorstøtte med en hjælpeforanstaltning via SEL.
Kommunen må afklare, om det vil være hensigts
mæssigt, at en og samme person varetager begge
støttefunktioner.

VIDEN OM
Umiddelbare forskelle og ligheder
Mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen
kan kun bevilges tidsbegrænset. Der kan
højest bevilges 6 måneders mentorstøtte
med mulighed for forlængelse. Serviceloven
sætter ikke denne begrænsning. Servicelovens
hjælpeordninger har et bredt alment livsfor
bedrende sigte, mens mentorordningen efter
LAB altid skal have et beskæftigelsesfrem
mende formål.

Mentorer kan anvendes bredt, således at nogle af de
borgere, som hidtil har modtaget en SEL § 85 indsats,
er berettigede til mentorstøtte, hvis de ikke kan
deltage i aktiveringstilbud. Det gælder bl.a. aktivitets
parate unge under 30 år, som skal bevilges mentor,
hvis de ikke kan deltage i aktiveringstilbud. En del
af disse unge har måske hidtil modtaget støtte efter
SEL § 85. Derfor er det også her vigtigt, at kommunen
indgår interne aftaler om, hvornår der er tale om en
støtte efter Serviceloven, og hvornår der er tale om en
mentor efter LABlovgivningen.
Snitfladen mellem serviceloven og mentor efter
beskæftigelseslovgivningen
Det er vigtigt at holde fast i, at formålet med mentor
ordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er at
understøtte borgeren i at opnå eller fastholde deltagelse
i tilbud i rettet mod beskæftigelse eller uddannelse.
Til sammenligning er det overordnede formål med
indsatserne efter serviceloven at forbedre mulighederne
for den enkeltes livsudfoldelse, herunder at forbedre den
enkeltes sociale og personlige funktionsevne.
En anden væsentlig forskel på støtte efter Servicelovens
§ 85 og mentorordningen er, at den socialpædagogiske
støtte kun ydes til borgere med betydelig funktionsned

VIDEN OM
Ifølge ”Vejledning om hjælp og støtte efter
serviceloven” er formålet med indsatsen efter
§ 85 at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan
fungere optimalt i dagligdagen eller i relation
til omgivelserne.
Formålet med støtten kan være udvikling og
vedligeholdelse af personlige færdigheder,
bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde
sociale netværk, struktur i dagligdagen mv.,
således at borgeren bliver bedre i stand til at
gøre brug af samfundets almindelige tilbud.
For borgere, der på grund af betydelig nedsat
psykisk eller fysisk funktionsevne reelt ikke har
mulighed for at tage vare på egne interesser, er
formålet med den socialpædagogiske bistand
også at yde en særlig hjælp, så den pågælden
de kan opnå og fastholde egen identitet samt at
opnå en mere aktiv livsudfoldelse.

ANBEFALINGER
Koordiner indsatserne, fx
		 Opret et fælles mentorkorps for social
pædagogiske støttepersoner og mentorer 
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SEL § 85 støtten vil derimod typisk blive ydet til
borgere med betydelige vanskeligheder, for hvem
det overordnede mål i en periode vil være at få et
hverdagsliv til at fungere.

		 Opkvalificer socialpædagogiske støtte
personer til at arbejde beskæftigelsesrettet 
		 Lad en og samme person være mentor og
socialpædagogisk støtte, så indsatserne
forenkles for borgerne 
		 Sørg for at den koordinerende sagsbehandler
specificerer, hvilke opgaver og fokuspunkter
hos støttekontaktpersonen, der skal vare
tages med henvisning til serviceloven (støtte
kontaktperson/hjemmevejleder) henholdsvis
lov om aktiv beskæftigelsesindsats (mentor)

sættelse. Derudover er der ofte tale om længerevarende
aftaler til borgere, der har behov for støtte efter service
loven, mens mentorstøtte efter beskæftigelsesloven
bevilges i max. 6 måneder ad gangen.
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Behov for en fælles drøftelse internt i kommunen
Intentionerne i lovgivningen er blandt andet at
rationalisere og sammentænke kommunens indsatser
på tværs af forvaltningsområder. Det er derfor afgø
rende at få en fælles drøftelse i kommunen for at finde
en samarbejdsform eller en samarbejdsmodel internt
i forvaltningerne i kommunen, som tager højde for de
udfordringer, der kan være omkring snitfladen mellem
bevilling af mentor og støtte efter Serviceloven.
Samarbejdet skal understøtte, at borgeren oplever at blive
mødt med et tværfagligt fokus, som sikrer, at der sker en
koordineret social og beskæftigelsesrettet mentorindsats,
som understøtter den positive udvikling mod øget
arbejdsmarkedstilknytning hos den enkelte. Formålet er,
at både kvalitet og effektivitet forbedres for ledige
borgere med særlige behov – med fokus på en helheds
orienteret tilgang med sammenhængende mentorforløb.
Samtidig er det også vigtigt, at man får drøftet, hvordan
man kan løse de konkrete snitfladeudfordringer mellem
forvaltningerne, og det kan være relevant at få aftalt
arbejdsgange og procedurer for ”fælles borgere”.
Derudover vil det også være hensigtsmæssigt, at man
får drøftet behovet for mentorprofiler i forhold til de
borgere, som har brug for flere former for mentorstøtte.

Mentorers roller og opgaver

MENTORFORSØGET
Personlig vejleder og støtte er en rolle, som lidt
over 90 % af mentorerne i forsøget mener, at de
i høj grad eller i nogen grad har skullet udfylde.
Opgaverne i forhold til denne rolle retter sig
mod tre forhold i borgerens liv:
• Krop og sind – fx besøg hos læge, psykiater
og misbrugsvejledning, udvikling af vaner til
regelmæssig motion, bedre spisevaner, en
stabil døgnrytme og planlægning af sin dag
•

Sociale relationer – fx forsoning med familie,
opbygning af gode relationer til ”nøgle
personer” i borgerens liv og håndtering af
temperament og social angst

•

Husholdning – fx finde bolig, lægge budget,
besøg i banken eller fogedretten og orden
i hjemmet

Find viden om:
• Mentorens overordnede roller og opgaver
Mentorer skal støtte op omkring udsatte borgere og
har en række roller og opgaver, der skal understøtte
realiseringen af de mål, der er sat i borgerens plan,
hvor endemålet altid er uddannelse eller job. Det sker
blandt andet ved at arbejde med motivation og en
håndholdt indsats, der sikrer borgerens opstart eller
fastholdelse i aktiviteter og tilbud. Der vil naturligvis
være store variationer i forhold til, hvad der skal
arbejdes med, hvordan mentorarbejdet tilrettelægges,
samt hvilket aktivitetsniveau, der kan forventes af den
enkelte borger. Der kan eksempelvis være stor forskel
på, om der er tale om en borger, der har fået tilknyttet
en mentor i sit ressourceforløb, eller en ung modtager
af uddannelseshjælp, hvor arbejdet med den unges
uddannelsespålæg er i fokus.
Generelt set består mentorens roller i:
At være personlig vejleder og støtte
• At være motiverende coach
• At være systemguide
• At være brobygger til uddannelse eller job
•
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Mentorens rolle som personlig vejleder og støtte handler
om at hjælpe borgeren i forhold til at klare hverdagen,
så borgeren kan deltage i aktiviteter og tilbud. Det
kan for eksempel handle om at få styr på økonomi og
boligforhold og om håndteringen af mere personlige
problemstillinger som at få hjemmet og familien til at
fungere. Det kan også handle om hjælp til at få struktur
på hverdagen, så borgeren kan komme op om morgenen
og deltage aktivt i sit forløb, eller om at lære at bruge
offentlig transport til og fra en aktivitet.

Mentoren varetager rollen som motiverende coach ved
at arbejde med borgerens motivation samt ejerskab og
ansvar for sit forløb. Det handler om at styrke borgeren
i troen på at kunne udvikle sig og blive i stand til at
mestre sit liv for derved at komme tættere på målet
om uddannelse eller job. Som motiverende coach arbej
der mentoren med små og overskuelige mål i borgerens
forløb og med at bidrage til, at borgeren får øje på egne
ressourcer og løsninger på konkrete udfordringer. Det
handler også om at styrke borgerens mod, evne og vilje
til selv at handle i forhold til eksempelvis udfordringer,
som borgeren støder på i forløbet.

MENTORFORSØGET

Motiverende coach er en rolle, som alle mento
rerne i forsøget mener, at de i høj grad eller i
nogen grad har skullet udfylde. Med knap 90%
er andelen af i høj grad mærkbart højere end
ved de øvrige roller.

Systemguide er en rolle, som ca. 90% af
mentorerne i forsøget mener, at de i høj grad
eller i nogen grad har skullet udfylde.

Opgaverne i forhold til denne rolle drejer sig om:
• Ønsker til fremtidsplaner – fx snakke om frem
tiden, studievejledning, besøge virksomheder,
uddannelsesinstitutioner, uddannelsesmesser
og oversætte langsigtede planer til konkrete,
realistiske skridt
•

Gennemførelse af planer – fx finde løsninger
på udfordringer, hjælp til udformning af an
søgninger og CV, motivationsarbejde gennem
fortløbende kontakt og fællesarrangementer
med andre borgere

Mentorens rolle som systemguide kan handle om
at bibringe borgeren forståelse for det system, som
borgeren er en del af, for eksempel for det forløb,
borgeren er i gang med, for de rettigheder og pligter
der er i beskæftigelsessystemet, og for de afgørelser,
som kommunen træffer. Mentoren kan ligeledes guide
til forskellige muligheder i systemet som for eksempel
muligheder for at ansøge om økonomisk støtte og
generelt hjælpe borgeren med at drage nytte af de
tilbudte hjælpeforanstaltninger. Mentoren kan også
hjælpe borgeren med at ”oversætte” borgerens behov
i mødet med andre fagpersoner i kommunens forvalt
ninger, sundhedssystemet, psykiatrien mv.

Opgaverne i forhold til denne rolle handler om:
• Mægling og oversættelse – fx oversætte
mellem borger og system, mægle mellem
borger og embedspersoner og vende borgers
negative indstilling til systemet
•

Koordination – fx koordinere mellem forskelli
ge fagpersoner og forvaltninger, der arbejder
med borgeren, og være borgerens indgang til
systemet

•

Generel vejledning – fx hjælp til at søge SU og
til ansøgninger af forskellige slags, kontakt til
Skat, politi, retsvæsen mv.

Evalueringen indikerer, at det er vigtigt, at
mentor er en form for mediator mellem borgeren
og systemet, da det giver en bedre forståelse
på begge sider og understøtter, at der opstilles
og forfølges mål, som både giver mening for
borgeren og systemet.

TRIN 1 - RAMMERNE FOR BRUG AF MENTORER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN
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Mentor har endvidere en rolle som brobygger til
uddannelse og job. Det kan også være i forbindelse
med opstart af en virksomhedspraktik. Når borgeren
skal starte i uddannelse eller job kan en ansat på
uddannelsesinstitutionen eller virksomheden i nogle
tilfælde overtage mentorrollen.
Som brobygger kan mentoren være en støtte ved
formidling af borgerens behov og eventuelle skånehen
syn. Mentoren kan ligeledes hjælpe borgeren med at
få en god overgang til det, borgeren skal i gang med,
og håndtere eventuelle udfordringer, der kan opstå i en
opstartsfase.
Det kan være forskelligt, hvilke mentorroller der er
i fokus. Det afhænger af, hvilken borger der er tale
om, og om borgerens specifikke situation og behov,
der kan være forskellig fra tid til anden. Fordelingen
og vægtningen af de forskellige roller og opgaver vil
derfor i høj grad variere fra situation til situation og
fra borger til borger.

MENTORFORSØGET
Brobygger til uddannelse og job er en rolle, som
over 90% af mentorerne mener, at de i høj grad
eller i nogen grad har skullet udfylde.
Opgaverne i forhold til denne rolle handler om:
• At understøtte borgeren ved opstart på ud
dannelse eller arbejde fx forklare borgerens
særlige behov, hjælpe borgeren med at klare
udfordringer i den første tid, holde borge
rens motivation oppe og have kontakt til
uddannelsessted
•

18

At fortsætte med at varetage de øvrige tre
mentorroller igennem borgerens opstart på
uddannelse eller arbejde og evt. gradvist
skrue ned for støtten

Mentorens roller kan inddeles i:
1. Personlig vejleder og støtte
• Økonomi
• Boligforhold
• Struktur på hverdagen
• Transport
2. Motiverende coach
Motivation, ejerskab og ansvar
• Udvikling med fokus på mindre delmål
• Evne til at få øje på og bruge egne ressourcer
• Se løsninger på udfordringer og handle i
forhold til dem
•

3. Systemguide
• Forståelse for forløb, systemets afgørelser
og love, rettigheder og pligter
• Muligheder for at få og drage nytte af hjælp
fra systemet
• Guide og ”oversætter” af borgers behov til
andre professionelle aktører
4. Brobygger til uddannelse eller job
• God overgang til uddannelse, job eller
virksomhedspraktik
• Formidling af borgers behov og skånehensyn
• Håndtering af udfordringer i en opstartsfase

ANBEFALINGER

MENTORFORSØGET
Mentorstrategier
I en mentorsurvey er mentorerne blevet bedt
om at tage stilling til 10 par modsatrettede
udsagn om deres måde at give mentorstøtte på.
Nedenstående viser et billede af mentorernes
tilgange til det at give mentorstøtte (– og kan
evt. anvendes som udgangspunkt for en dialog
herom i kommunen).
• Støtter borgerne vs. stiller krav til borgerne:
Et klart flertal af mentorerne hælder til først
og fremmest at støtte borgerne
•

Løser borgernes problemer vs. hjælper
borgerne til selv at løse problemer:
Mentorerne fokuserer på at hjælpe borgerne
til selv at løse deres problemer

•

Kontakter borgerne vs. venter på at borgerne
tager kontakt: Mentorerne prioriterer at
kontakte borgerne

•

Repræsenterer borgerne vs. repræsenterer
jobcentret: Mentorerne føler i overvejende
grad, at de repræsenterer borgerne

•

Spørger borgerne, hvad de har lyst til at gøre
for at komme i uddannelse/job, vs. fortæller
borgerne, hvad de skal gøre: Mentorerne
hælder klart til først og fremmest at spørge
borgerne, hvad de har lyst til at gøre

•

Skruer op for støtte og vejledning, når borgerne
er kommet i uddannelse/job vs. skruer ned for
støtte og vejledning: Lidt over halvdelen af
mentorerne skruer ned for støtte og vej
ledning

•

Giver støtte til borgerne, hvis mentor synes,
at der er opstået et problem vs. venter med at
støtte til borgerne, indtil de fortæller, at der
er opstået et problem: En overvejende del
af mentorerne prioriterer at give støtte til
borgerne, hvis de vurderer, at der er opstået
et problem

•

Giver unik mentorstøtte til hver borger vs.
anvender en række kendte metoder til at give
mentorstøtte til borgerne: Langt hovedparten
af mentorerne vurderer at give mentorstøtte
på en unik måde

•

Søger rådgivning i jobcentret eller hos
andre mentorer ang., hvordan mentorstøtte
skal gives, vs. finder selv ud af, hvordan
mentorstøtte skal gives: Lidt over halvdelen
af mentorerne hælder mod at søge rådgivning
i jobcentret eller hos andre mentorer om,
hvordan mentorstøtte skal gives

•

Lægger plan for borgeren for at foregribe
problemer vs. tager tingene hen ad vejen og
reagerer på problemer, der opstår: Lidt over
halvdelen af mentorerne hælder til at lægge en
plan for at foregribe, at der opstår problemer

Den koordinerende sagsbehandler skal sikre,
at borgeren får en helhedsorienteret indsats,
som er tværfaglig og koordineret på tværs af de
kommunale forvaltninger og andre myndigheder
Det anbefales derfor, at der i forbindelse med
opstart af mentorforløbet aftales præcise
snitflader mellem den koordinerende sagsbe
handlers og mentors funktioner. På den måde
banes vejen for, at mentorindsatsen koordineres
samtidig med, at indsatsen får det nødvendige
tværfaglige fokus.
Nogle borgere kan have brug for at blive
guidet rundt til eller har behov for hjælp til at
”oversætte sine behov” over for forskellige
faggrupper. Det er i den forbindelse vigtigt at
få afklaret, hvem der har ansvaret for at guide
borgeren rundt i systemet. Ligger det i mentors
rolle som systemguide, eller er det en opgave
som den koordinerende sagsbehandler har
ansvaret for?

MENTORER
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VIDEN OM
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Opgaver

Mentorens fokus og opgaver

Mentorens opgave kan
ikke være

Praktiske
opgaver

Mentorens fokus:
At hjælpe borgeren til at håndtere barrierer, der forhindrer
deltagelse i forløbet.
Mentorens opgaver kan fx være:
 At hjælpe borgeren med at få struktur på dagligdagen
for at kunne møde i planlagte tilbud og aktiviteter
 At hjælpe borgeren i forhold til at kunne benytte
offentlig transport

Mentorens opgaver kan ikke være:
 At håndtere praktiske opgaver
for borgeren i hjemmet
 At stå for den generelle
transport til aktiviteter – dvs.
en form for ”taxaordning”

Kontakt

Mentorens fokus:
At støtte borgeren i kontakten til den koordinerende sagsbe
handler og evt. andre fagpersoner i forløbet herunder den
praktiserende læge.
Mentorens opgaver kan fx være:
 At hjælpe til at formidle særlige behov ved opstarten i aktiviteter
 At hjælpe til at forstå indholdet i og meningen med aktiviteter
i forløbet
 At hjælpe i dialogen med praktiserende læge som et led i, at
borgeren opnår deltagelse i og fastholdelse i forløbet

Mentorens opgaver kan ikke være:
 At være en permanent støtte i
forhold til en varig funktions
nedsættelse
 At ”overtage” ordet for
borgeren i kontakten til andre
fagpersoner
 At søge bevillinger for borgeren

Ressource
afklaring

Mentorens fokus:
At hjælpe borgeren med at få fokus på ressourcer og
udviklingsbehov og videreformidle dem til den koordinerende
sagsbehandler.
Mentorens opgaver kan fx være:
 At understøtte synliggørelse af ressourcer, udvikling og
successer i dialogen med borgeren
 At give input til den koordinerende sagsbehandler om borge
rens ressourcer og udvikling – sammen med borgeren
 At føre en logbog sammen med borgeren

Mentorens opgaver kan ikke være:
 At dokumentere eller vurdere
borgerens arbejdsevne

Tillid og
motivation

Mentorens fokus:
At styrke borgerens tillid til systemet og motivere borgeren til at
komme i job eller uddannelse.
Mentorens opgaver kan fx være:
 At støtte i at se mening og retning i forløbet
 At støtte borgerens opnåelse af mål og delmål
 At motivere ved at tage udgangspunkt i borgerens ønsker og
drømme – og de små skridt og succeser på vejen mod det
langsigtede mål

Mentorens opgaver kan ikke være:
 At holde motiverende samtaler
med fokus på generel livsfor
bedring
 At arbejde med delmål, der ikke
er direkte knyttet til målet om
job og uddannelse

Netværk

Mentorens fokus:
At støtte borgeren i at bruge og udvide sit personlige netværk for
at kunne indgå i forløbet og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet
eller uddannelse.
Mentorens opgaver kan fx være:
 At hjælpe borgeren i gang med en fritidsaktivitet
 At støtte borgeren i kontakten til familiemedlemmer eller be
kendte, som kan være en støtte og ressourceperson i forløbet

Mentorens opgaver kan ikke være:
 At indgå i borgerens sociale
netværk – dvs. ”en ven”
 At være en generel støtte i
borgerens tilgang til fritids
tilbud

Sproglig og
kulturel støtte

Mentorens fokus:
At støtte borgeren i forhold til sproglige og kulturelle udfordringer
for at undgå misforståelse og forbedre samarbejde mellem
borgeren og indsatsens parter.
Mentorens opgaver kan fx være:
 At være et vigtigt bindeled i overgangen til nye aktiviteter og
ift. de spørgsmål og udfordringer, der kan opstå i starten
 At være opmærksom på og videreformidle evt. behov for
supplerende aktiviteter til at takle sproglige og kulturelle
udfordringer i samråd med borgeren

Mentorens opgaver kan ikke være:
 At agere som borgerens
”tolk” og en mere permanent
formidler i forløbet

Personlige
udfordringer

Mentorens fokus:
At hjælpe borgeren med personlige udfordringer herunder
familiemæssige udfordringer, bolig og/eller økonomiproblemer.
Mentorens opgaver kan fx være:
 At bistå ved møder i banken
 At hjælpe borgeren med at opsøge boligselskaber

Mentorens opgaver kan ikke være:
 At være en støtte i personlige
udfordringer, der ikke optræder
som hindringer for borgerens
deltagelse i forløbet
 At ”tage over” for borgeren og
ikke lade borgeren føre ordet

ANBEFALINGER

Find viden om:
• Hvordan der skabes sammenhæng og fokus i
mentorforløbet
• Den koordinerende sagsbehandlers indføring af
mentorer til nye mentorforløb
• Samarbejdet om opfølgning og koordinering i
forløbet
• Fælles møder og brug af logbøger

•

Sæt tydelige og detaljerede mål for men
torforløbet ved bestillingen af mentor, så der
er et fælles afsæt for, hvad der skal arbejdes
med, og hvilket omfang mentorstøtten skal
have – brug mentoraftalen

•

Vær sikker på, at oplysninger, der er vigtige
for mentorarbejdet, udveksles mellem
sagsbehandler og mentoren. Det kan eksem
pelvis være oplysninger om diagnose(r), hvis
det har betydning for, hvordan mentoren skal
tilrettelægge aktiviteter i støtten til borgeren

•

Sørg for, at mentoren kan videregive observa
tioner om fremdrift og udfordringer i forhold
til borgerens delmål. Brug fx logbøger og
fælles møder i opfølgningen

•

Vær åben omkring de emner, mål og observa
tioner, der noteres i logbogen, så borgeren er
klar over, hvad der noteres og kan tilslutte sig
indsatsen

•

Husk at indhente samtykke fra borgeren, når
der udveksles fortrolige oplysninger mellem
sagsbehandler og mentor

Mange borgere vil have tilknyttet en koordinerende
sagsbehandler. Det gælder alle borgere, der deltager i
et ressourceforløb, eller som er aktivitetsparat på enten
kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Den koordineren
de sagsbehandler tager sig af borgerens sag på tværs
af kommunens afdelinger og andre involverede aktører i
borgerens forløb og følger op på de aktiviteter, borgeren
indgår i.
Den koordinerende sagsbehandler følger op på
borgerens progression, sætter nye aktiviteter i gang og
foretager de nødvendige justeringer af borgerens plan.
Det er derfor den koordinerende sagsbehandler, der
har myndighedsrollen i forhold til borgerens forløb.
Den koordinerende sagsbehandler
udpeger mål og indsatsområder for mentoren
Det er jobcentret, der i forbindelse med bestilling af
mentor har til opgave at udpege mål og indsatsområder
for mentoren. Det vil ofte være en koordinerende sags
behandler, der varetager denne opgave. For borgere, der
starter i ressourceforløb, sker dette med udgangspunkt i
anbefalingerne fra rehabiliteringsteamet.
”En god bestilling” af mentor er forudsætningen
for målrettet brug og udbytte af mentorstøtten.
Mentoren skal indføres i, hvad der er hovedmålet med
mentorstøtten og hvilke øvrige mål, der skal arbejdes
med. Målene skal være detaljerede, og ofte kan det
være en fordel at prioritere målene, så der ikke er tvivl
om, hvad hovedperspektivet med mentorstøtten er.
Mentoren skal også kende til borgerens plan i øvrigt.
Det vil sige, hvad der arbejdes med i andre aktiviteter,
og hvilken støtte borgeren i øvrigt får, for at kunne
medvirke til at sikre sammenhæng i borgerens forløb.
Den koordinerende sagsbehandler kan til dette arbejde
bruge et henvisningsskema, som findes i håndbogens
eksempler på redskaber.
Tydelige mål er desuden et godt udgangspunkt for
en forventningsafstemning sammen med borgeren
omkring, hvilke fokusområder der indgår og ikke indgår
i samarbejdet mellem mentoren og borgeren. Målene

Gode råd til samspil med den koordinerende
sagsbehandler

sikrer ligeledes, at der kan følges op på, om mentoren
medvirker til at understøtte udvikling hos
borgeren. Hvis ikke det sker, har den koordinerende
sagsbehandler til opgave at vurdere, om der er behov
for justeringer i mentorstøtten og eventuelt andre
indsatser, eller om mentorstøtten bør afsluttes.

TRIN 1 - RAMMERNE FOR BRUG AF MENTORER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

Den koordinerende sagsbehandlers samspil med
mentorerne

Læs mere om at arbejde med mål og progression
i trin 3.
Den koordinerende sagsbehandler
indfører mentor i opgaven
Den koordinerende sagsbehandler skal sørge for, at
mentoren har de nødvendige oplysninger at arbejde
ud fra omkring borgeren. Den koordinerende sagsbe
handler skal i den forbindelse foretage en vurdering
af, hvad den nødvendige baggrundsviden om borgeren
er. Det kan eksempelvis være nødvendigt for mentoren
at kende til betydningen af borgerens diagnose eller
sygdomsbillede for at kunne give den rigtige støtte.
Mentoren bør også kende til særlige hensyn eller
særlige forhold hos borgeren, der skal tænkes ind i
samarbejdet.
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Mentoren kan ofte være et vigtigt led i
koordinering og opfølgning i borgerens forløb
Et velfungerende samspil mellem den koordinerende
sagsbehandler og mentoren er vigtigt for, at den
koordinerende sagsbehandler kan følge op og koordinere
indsatserne i borgerens forløb. Det gælder særligt i
forhold til de borgere, som har svært ved selv at holde
kontakten til kommunen og informere om egen situation.
Mentoren har ofte det tætteste samarbejde med
borgeren og vil få et meget nært kendskab til borge
rens udfordringer og behov. Mentorens kendskab til
borgeren går på tværs af aktiviteter i borgerens forløb
og kan bl.a. omhandle:

ANBEFALINGER
•

•

På opstartsmødet vil det være en god ide at
lade borgeren selv formidle de oplysninger,
som er væsentlige for samarbejdet med
mentoren. Sagsbehandleren kan supplere,
hvis yderligere oplysninger har betydning for
mentorens arbejde

•

•

Borgerens eget arbejdsmarkedsperspektiv og
vurdering af egne kompetencer

•
•
•

Borgerens evne og vilje til at håndtere hverdagen

•

Dette er vigtig viden for den koordinerende sagsbe
handler i forhold til tilrettelæggelse af den fremadrette
de indsats. Mentorens indsigt i borgerens situation og
udvikling kan ofte have betydning for at skulle justere
i aktiviteternes indhold, sammensætning og omfang.
På baggrund af mentorens tætte samarbejde med
borgeren opnår mentoren ofte kendskab til ændringer i
borgerens forhold som for eksempel:
•
•

Borgerens udbytte af de aktiviteter, der indgår i
forløbet, og om de understøtter hinanden

•

•
•

Borgerens gavn af eventuel behandling og medici
nering og evne og vilje til at følge det som planlagt

Den koordinerende sagsbehandler skal ved mentor
støttens opstart tydeliggøre over for mentor, hvilken
tilbagemelding, sagsbehandleren ønsker, herunder
hvilket omfang og hvilken form det skal have.

Mentoren kan sammen med borgeren overlevere viden
gennem de opfølgningssamtaler, der er med den koordi
nerende sagsbehandler. Erfaringen viser, at det ofte gør
borgerne bedre til at udtrykke ønsker og bekymringer
eller at redegøre for egen situation, når deres mentor er
med ved opfølgningssamtalerne. Mentorens skriftlige
tilbagemeldinger kan også være et nyttigt redskab for
at sikre, at den koordinerende sagsbehandler løbende
opdateres om borgerens situation og hurtigt kan tage
stilling til eventuelle ændringer i forløbet.
Mentoren kan bruge en logbog
I nogle tilfælde kan det være en fordel, at mentoren
bruger en logbog. Det kan især være en fordel, når
mentoren arbejder med mange borgere på en gang.
Logbogen følger op på mentorens observationer i
forhold til de mål og aktiviteter, som den koordine
rende sagsbehandler har peget på.
Ved brug af logbøger i mentorindsatsen gælder den
samme forvaltningsskik som ved øvrig sagsbehandling.
Kommunen har notatpligt og skal derfor journalisere de
oplysninger, der bruges som grundlag for sagsbehandlin
gen. Hvis man anvender en logbog, skal borgeren være
bekendt med indholdet for at sikre hans/hendes accept
heraf. Borgeren kan til enhver tid bede om aktindsigt.
Logbogen er et nyttigt redskab, så længe den er gennem
skuelig for borgeren. Derudover skal logbogen være let
og ikke for tidskrævende at administrere for mentoren.

REDSKABER
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Redskab 1: Eksempel på Logbog
Redskab 2: Henvisningsskema fra koordinerede
sagsbehandler til mentor
Redskab 10: Borgercase, der kan anvendes til
drøftelse af snitfladen mellem mentor efter LAB
og SEL § 85  NYT

Arbejdsmarkedskontor Øst
Arbejdsmarkedskontor Syd
Arbejdsmarkedskontor Midt og Nordjylland

Samarbejdet mellem mentor og sagsbehandler
En central erfaring i evalueringen af mentorfor
søget er, at et godt samarbejde mellem mentor
og sagsbehandler er væsentligt for at sikre
et godt udbytte. Særligt to forhold er vigtige:
En klar rollefordeling og høj grad af løbende
koordinering.
Idealet for det gode samarbejde er, at de to par
ter er så tæt på hinanden i deres arbejde, at de
løbende opretholder og tilpasser ét fælles mål
for arbejdet med borgeren. Sagsbehandleren
udøver myndighedsansvaret over for borgeren,
herunder bevilger de forløb, behandlinger og
støttetilbud, som kan understøtte borgerens
progression på vej mod uddannelse/job. Mentor
understøtter og faciliterer borgerens ejerskab
til og aktive medvirken ift. at gennemføre disse
forløb, behandlinger mv.

Opgave- og rollefordeling mellem
mentorer og andre fagpersoner
Find viden om:

Borgere, der deltager i et tværfagligt og koordineret
forløb, har ofte kontakt til en række fagpersoner i re
lation til de problemstillinger, som de står overfor. Den
koordinerende sagsbehandler har den primære kontakt
til andre fagpersoner i kommunen og i sundhedssyste
met og skal koordinere i forhold til disse.

•

Mentoren skal derimod støtte den koordinerende
sagsbehandler i dette arbejde og skal derfor være klædt
på i forhold til, hvem borgeren i øvrigt er i kontakt med,
og hvad mentorens rolle er og ikke er i forhold til disse.

•

•

•

Gode råd til mentorernes balance mellem at
formidle borgerens behov og systemets krav

VIDEN OM
Mentorens opgaver i samarbejdet med andre
fagpersoner
•

•

•

Mentoren kan medvirke til gode overgange
ved borgerens opstart i nye tilbud eller
aktiviteter og sammen med borgeren formidle
borgernes konkrete behov og udfordringer
til nye fagpersoner, som borgeren kommer i
berøring med 

Borgeren kan have brug for, at mentoren har over
blikket og kan guide til de relevante indsatser, men det er
samtidig vigtigt, at mentoren lader borgeren føre ordet og
være aktiv i at opsøge og gøre brug af hjælpen. Mentoren
må ikke blive borgerens advokat og talsperson for
eksempelvis opnåelse af forskellige former for bevillinger.
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MENTORFORSØGET

Mentoren skal desuden være opmærksom på, at han/
hun er en blandt en række fagpersoner omkring bor
geren – mentoren skal således ikke vide alt selv, men
ofte finde viden hos eller henvise til andre fagpersoner.
Gode overgange mellem
tilbud og aktiviteter i borgerens forløb
Nogle borgere har meget svært ved at formidle
konkrete behov og udfordringer. I praksis kan det
betyde, at overgange mellem aktiviteter kan være
svære, og at der er behov for lange opstartsfaser,
hver gang en ny aktivitet sættes i gang. Mentoren kan
være en stor hjælp ved at viderebringe konkrete behov
hos borgeren til nye fagpersoner, borgeren kommer i
kontakt med  for eksempel i forhold til små hensyn,
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Gode råd til samarbejdet mellem mentor og
fagpersoner
•

Hold fokus på, at mentoren er en guide for
borgeren og ikke et talerør eller en advokat

•

Sørg for, at mentoren har en kontaktliste med
overblik over andre fagpersoner i kommunen
og henvis borgeren videre (bolig, uddannelse,
økonomi)

•

Vær opmærksom på, at borgeren så vidt
muligt selv skal være initiativtager og
ordfører, men at mentoren kan støtte op
om borgerens dialog med andre fagpersoner

•

•

Indfør mentoren i at gøre brug af andre
fagpersoner og kende egne grænser i forhold
til disse
Sørg for, at mentoren ved, hvornår det kræver
borgerens samtykke at videregive oplysninger
om borgeren på tværs af områder

som har betydning for borgerens evne til at deltage
i aktiviteten. Det kan bl.a. handle om aftaler ved
konflikter, beskeder, sociale sammenhænge, mødetider
eller transport.
Kontakten til virksomhed og uddannelsesinstitution
Når borgeren skal starte i en virksomhedspraktik, et
job eller en uddannelse, kan mentoren spille en vigtig
rolle i kontakten til arbejdsgiveren, studievejlederen
mv. Mentoren kan hjælpe med at fortælle, hvad
arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen bør
vide om borgeren for at sikre, at borgeren kommer
godt i gang.
Det er vigtigt, at mentoren bliver enig med borgeren
om, hvad en eventuelt kommende arbejdsplads eller
uddannelsesinstitution bør vide om hans/hendes
udfordringer og diagnose(r) for bedst muligt at kunne
tage hensyn og undgå misforståelser.
Mentoren varetager dermed en opgave i at være
tovholder på den fastholdelsesindsats, som aftales
mellem borger, sagsbehandler, studievejleder,
virksomhed osv. Borgeren bør så vidt muligt selv
have dialogen og kontakten med arbejdspladsen og
uddannelsesinstitutionen, men mentoren kan eventuelt
være med i opstarten eller som støtte for borgeren.
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Sociale mentorer giver mulighed for ekstra fokus på
sårbare situationer inden for udvalgte områder
De borgere, som er indlagt på grund af psykiske
lidelser, får ret til en udskrivningskoordinator i
forbindelse med deres udskrivelse. Omdrejningspunk
tet for mentorens opgaver vil være at hjælpe borgeren
med at få overgangen tilbage til hverdagen, job og
uddannelse til at foregå så smidigt som muligt – og
det vil i mange tilfælde betyde, at der kan være brug
for et tæt samspil med øvrige fagpersoner for at sikre
en hurtig inklusion.
Enlige unge forsørgere på uddannelseshjælp, som skal
til at starte på en uddannelse, kan have nogle særlige
udfordringer i forhold til både at få en god opstart og
for at kunne gennemføre uddannelsen.
Som en midlertidig ordning får de ret til en mentor i
form af en studiestartskoordinator, der løbende skal
hjælpe og støtte den unge i de udfordringer, der måtte
komme. Mentoren kan være en stor hjælp i forhold
til at kunne støtte op omkring evt. særlige tiltag, der
sættes i værk for at sikre, at den unge ikke dropper
ud af uddannelsen.
Samarbejde med praktiserende læger
Mentoren kan være en nødvendig støtte i borgernes
dialog med de praktiserende læger. Under konsulta
tionen spiller mentoren ofte en vigtig rolle med at
formidle borgerens egen oplevelse af hans/hendes
helbredstilstand og evne til at håndtere de helbreds
mæssige udfordringer i forbindelse med sit forløb.
Mentoren kan være med til at fortælle om indholdet og
formålet med de konkrete aktiviteter, som er iværksat.
Dermed kan den praktiserende læge bedre vejlede
borgeren.

MENTORER
TRIN
1 - RAMMERNE
I RESSOURCEFORLØB
FOR BRUG AF MENTORER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

25

MENTORER
TRIN
2 - ETABLERING
I RESSOURCEFORLØB
AF MENTORKORPS

Trin 2 - Etablering af
mentorkorps
I dette trin beskriver håndbogen en række forslag og gode råd til rekruttering og opstart af mentorkorpset.
Erfaringer viser, at en teamleder eller mentorkoordinator ofte optræder som hjørnesten ved etableringen af
mentorkorps. Afsnittet beskriver derfor koordinatorens funktioner og opgaver og kommer med gode råd og
forslag til rekrutterings og opstartsprocessen.
Koordinatoren i mentorkorpset
Rekruttering af mentorer
Opstart af mentorkorpset

Koordinatoren i mentorkorpset
Find viden om:
• Koordinatorens opgaver
•

Erfaringer fra landets jobcentre viser væsentlige
fordele ved at have en koordinator eller en teamleder

MENTORFORSØGET
Mentorkoordinatorens funktion
Evalueringen af mentorforsøget viser, at en
vigtig erfaring er, at rollen som mentorkoor
dinator er helt central for, at mentorteamet
arbejder målrettet og fokuseret med borgerne.
Mentorerne har stor gavn af mentorkoordina
torens rammesætning af deres arbejde samt
den løbende sparring, adressering af konkrete
sager og ikke mindst koordineringen med andre
aktører i indsatsen. Det er vigtigt, at mentor
koordinatoren har fokus på og tid afsat til dette.
En erfaring er desuden, at det fungerer godt,
hvis mentorkoordinatoren ud over sin funktion
som koordinator også er mentor for et mindre
antal borgere, så vedkommende opbygger og
vedligeholder handsonerfaringer med den
borgergruppe, som mentorteamet arbejder med.
Men det bør være en klart mindre borgergruppe
end mentorernes, for at mentorkoordinatoren
har tilstrækkelige ressourcer til at varetage sin
koordinerende funktion.
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i jobcentrets mentorkorps. Koordinatoren skal sikre
den daglige drift i teamet, men det er også hans/
hendes opgave at sikre, at mentorkorpset arbejder
målrettet og effektivt, samt at indsatsen kan dokumen
teres over for enten den koordinerende sagsbehandler,
jobcentrets ledelse og/eller kommunens politikere.
Derudover skal koordinatoren lette mentorernes
samarbejde med de koordinerende sagsbehandlere
og med de konkrete aktiviteter og indsatser, som
borgerne indgår i.
Koordinatoren vil ofte være mentorernes daglige
sparringspartner i forbindelse med de enkelte borgere
og ved mentorernes indgang og kendskab til kommu
nens øvrige fagpersoner. De konkrete opgaver hos
koordinatoren vil dels være at sikre den daglige drift af
mentorkorpset, dels at sikre teamets faglige forankring
gennem sparring med fagkonsulenter i jobcentret og i
de øvrige forvaltninger.
Mentorkorpsets forankring
Ved etablering af mentorkorpset spiller koordinatoren
en vigtig rolle – både i forhold til at sikre teamets
forankring i jobcentret og ved teamets tilknytning
til socialforvaltningen og sundhedsområdet.
Mentorkorpset er i mange tilfælde adskilt fra det
øvrige jobcenter – både rent opgavemæssigt, men
nogle gange også ved den fysiske placering. Det er
derfor vigtigt, at koordinatoren formidler mentorernes
indsatsområde og særlige faglighed til den øvrige del
af jobcentret – og særligt til de medarbejdere, som
har myndighedsansvar over for borgere med mentor
tilknyttet. Derfor er det også koordinatoren, der
repræsenterer teamet til fælles personalemøder og ved
teammøder med de koordinerende sagsbehandlere.

Etabler netværksmøder for mentorerne,
hvor mentorerne får mulighed for at bruge
hinanden til faglig udvikling, vidensopsamling
og refleksion over mentorgerningen

Opgaver, som kan varetages af en koordinator
ved etablering af mentorkorpset:
•

At koordinere indslusning af borgere til teamet 

•

At koordinere vagtplanen mv. 

Planlæg et opkvalificeringsforløb for
mentorkorpset – find inspiration i Trin 3.

•

•

De mange mentorer vil i forskellige situationer have
brug for at komme i kontakt med andre faggrupper.
Det kan derfor være en fordel for koordinatoren at
oprette en kontaktliste med navne og kontaktoplys
ninger på fagpersoner og frivillige, som kan være en
støtte i mentorenes arbejde.

•

•

At være sparringspartner for mentorerne

•


•

•

•

At medvirke til at rekruttere nye mentorer og
bidrage til fornøden oplæring 

•

At koordinere opgaverne mellem det frivillige
og professionelle mentorkorps 

•

At understøtte udviklingen af en visita
tionspraksis i forhold til det professionelle
mentorkorps og vurdere processen og
resultaterne af de forskellige mentorforløb
med henblik på at styrke mentorordningen

Koordinatoren kan med fordel:
•

Den daglige drift af mentorkorpset
Koordinatoren er den person i mentorkorpset, der har
størst viden om mentorernes individuelle kompetencer
og erfaringer, og han/hun kan derfor matche de enkelte
borgere med en mentor. Dette kan eventuelt ske med
afsæt i en profilbeskrivelse, som er udarbejdet af
mentorerne i forbindelse med rekrutteringen. Profil
beskrivelsen kan kort beskrive mentorens erfaringer
med specifikke målgrupper og mentorens særlige
faglige kompetencer.
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GODE RÅD

ANBEFALINGER

Det er som oftest også koordinatorens rolle at stå
for teamets vagtplaner og kalenderplanlægning. Ofte
registrerer koordinatoren også forbruget af mentor
timer for den enkelte borger i forløbet, så jobcentret
kan indhente refusion.

VIDEN OM

•

•

Temaer som koordinatoren med fordel kan
sætte på dagsordenen i sin kontakt med
øvrige afdelinger i jobcentret er
•

At sikre kendskab til mentorkorpsets faglige
profiler – det skaber klarhed over, hvilke
støttebehov mentorerne kan håndtere 

•

At drøfte screeningsprocedurer, der kan
styrke mulighederne for at spotte borgere
med støttebehov på tværs af afdelinger 

•

At medvirke til at skabe smidige arbejdsgange
ved bestilling af en mentor

•

•
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Mentorkorpsets kontaktliste kan blandt andet
indeholde kontaktoplysninger på

Find viden om:
•

•
•

Frivillige krisecentre

•

Distriktspsykiatrien

•

Socialcentret

•
•

Rehabiliteringstilbud

•
•

Misbrugscentret

•

SSP (et kriminalpræventivt samarbejde Skole,
Socialforvaltning og Politi)

•

SPSstøtte (Specialpædagogisk støtte)

•

Sundhedsplejen

•

Psykologisk og pædagogisk rådgivning

•

Virksomheder og praktiksteder

•

Statsforvaltningen

•

Herberg

•

Kvindecentre

•
•

Boligselskaber

•

Boliganvisningen

•

Derudover kan en mere detaljeret tidsregistrering af
mentorens arbejdsopgaver give anledning til dialog på
netværksmøder i mentorkorpset omkring tidsforbrug i
opgaveløsningen imellem:

•

•

•

•

Ansættelse og rekruttering af mentorer handler om
at udvælge, sætte og kompetenceudvikle det men
torkorps, der er nødvendigt for at nå de mål, som
kommunen har opstillet på mentorområdet. Mento
rerne skal have de faglige og personlige kvalifikationer,
der skal til for at være en god mentor, og derudover
skal de ”passe ind i ” kommunen og ikke mindst til
hinanden.
En anden afgørende faktor er naturligvis, at mentor
korpsets samlede profil kan matche målgruppens
sammensatte problemstillinger. For at sikre, at det
rigtige hold bliver sat, kan man med fordel udarbejde
forskellige kriterier for rekrutteringen.
Nedenfor er eksempler på generelle kriterier, som kan
være afgørende for udvælgelse af mentorer.

Beskæftigelsesorienterede
Først og fremmest skal mentorer tro på, at det er godt
for borgerne at komme i beskæftigelse/uddannelse,
ellers kan der være risiko for, at mentoren vil støtte
borgeren i at stå uden for arbejdsmarkedet.
Arbejdsmarkedskendskab
Det er en klar fordel, hvis mentoren har kendskab til de
udsatte borgeres muligheder på arbejdsmarkedet og i
uddannelsessystemet.
Kendskab til målgruppen af borgere
Mentoren bør som minimum have en basal viden om
flere borgertyper, som jobcentrets indsats retter sig mod.

Transport med borgeren

•

Personlig kontakt og samtale med borgeren

I nogle tilfælde vil mentorerne bruge meget tid på at
tale med andre faggrupper. Det kan måske ske uden,
at borgeren deltager, fx hvis mentoren skal undersøge
borgerens muligheder i behandlingssystemet eller distrikt
spsykiatrien. I kommuner med større geografiske afstande
vil mentoren også bruge meget tid på egen transport.
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Rekruttering af mentorer

Lovkendskab
Det er godt, hvis mentoren har et vist kendskab til
de beskæftigelsespolitiske lovgivninger. Kendskab til
lovgivningen gør mentor i stand til at støtte borgeren
i forhold til iværksættelse af beskæftigelses eller
uddannelsesrettede aktiviteter.
Empati og positivt livssyn
Mentoren skal have empati og skal kunne sætte sig i
borgerens sted og prøve at forstå, hvorfor borgeren
reagerer, som han/hun gør. De skal kunne møde
borgeren i øjenhøjde og arbejde ud fra et positivt
livssyn. Det giver borgeren en tryghed at vide, at der
bliver taget hånd om dem uanset hvad. Borgeren skal
vide, at mentoren altid vil prøve at forstå deres ageren
og hjælpe dem videre på en ordentlig og god måde.

VIDEN OM

Matchning af mentor og borger
I mentorforsøget er matchet mellem mentor
og borger sket enten som en bevidst kvalitativ
matchning eller mere eller mindre tilfældigt.
Hovedkonklusionen er, at den kvalitative match
ning bredt set har givet et lidt bedre samarbejde
mellem mentor og borgeren.

Mentorens kompetencer

De kvalitative match har været baseret på
forskellige kriterier, bl.a. lighed hvad angår køn
og/eller alder, eller at karakteren af den enkeltes
borgers udfordringer passer med mentorens
særlige kompetencer og erfaringer. Evalueringen
giver dog ikke noget entydigt svar på, hvilke
kriterier der giver det bedste match.
To eksempler på fremgangsmåde for
kvalitativ matchning:
• Match foretages af sagsbehandler ud fra
mentorernes udfyldte kompetenceprofiler og
kendskabet til mentorerne i øvrigt. Kompe
tenceprofilerne beskriver bl.a. mentorernes
uddannelsesbaggrund, erfaring med mentorar
bejdet og vigtigste styrker ift. mentorrollen
•

Match foretages på møde, hvor mentorkoor
dinator og mentorer i fællesskab gennemgår
borgerne og vurderer, hvem af dem der vil
være et godt match. Borger har forud for dette
haft mulighed for at udtrykke præferencer til
mentors køn og alder, hvilket også blev taget i
betragtning i matchningen.

Netværk
Vælg gerne mentorer, som har et netværk, de kan
trække på i forhold til en beskæftigelsesrettet indsats.
Rollemodel
Det kan være en fordel, hvis mentoren kan agere
rollemodel for borgeren. Det kan fx være en tidligere
stofmisbruger, som i dag har fundet en beskæftigel
sesrettet vej ud af misbruget. Det handler om at vise
borgeren, at der er muligheder for at komme videre.
Mentorernes kompetencer
En helt central kompetence for mentorer er at kunne
arbejde motivationsfremmende og ressourceorienteret
med borgere, for hvem sygdom og sociale udfordringer
ofte mindsker perspektivet mod arbejdsmarkedet.
Mange mentorer trækker her på erfaringer med
professionelt relationsarbejde fra for eksempel krimi
nalforsorgen, psykiatrien eller specialskoleområdet.

•

Mentoren skal forstå systemet og være
bindeled mellem sagsbehandleren og borgeren

•

Mentoren skal kunne agere professionelt,
selvom dennes personlige vurdering fx er, at
lovgivningen sætter begrænsninger for, hvad
der kan gøres, og hvad der måske giver værdi
og mening 

•

Mentoren skal kunne understøtte et uddannel
sesrettet og/eller et arbejdsmarkedsrettet mål 

•

•

•

Mentoren skal have indsigt i handlemønstre
og tankemønstre hos borgere med forskellige
sygdomsbilleder og diagnoser
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Men også mange andre mentorer har erfaringer med
relationsarbejde fra andre brancher. Flere erfaringer
viser, at en uddannelse som coach giver brugbare
kompetencer. Gode redskaber kan blandt andet findes
inden for ledelsesbaseret coaching, hvor man arbejder
med fokuspersonens udfordringer og udviklingsønsker
inden for en afgrænset ramme.
Mentorens evne til at indgå professionelt i relations
arbejdet skal dog balanceres af kompetencer i rollen
som systemguide. For at kunne arbejde professionelt
som systemguide trækker mange mentorer på tidligere
erfaringer og samarbejder med kommunens sagsbe
handlere. Den væsentligste fordel hos den erfarne
systemguide er dels kendskabet til kommunens tilbud
og centrale dele af lovgivningen, dels at mentoren
forstår vigtigheden i at kunne balancere mellem
borgernes drømme og motivation og samtidig formidle
systemets rammer og krav.
Indsigt i målgrupperne og en overordnet viden om
psykisk sårbarhed og konkrete diagnoser er vigtige
kompetencer hos mentorerne, når det gælder, hvordan
kommunikationen og mentorrollen bedst varetages.
Det gælder for eksempel viden om reaktionsmønstre
eller tankemønstre hos en borger med social angst,
ADHD eller smerter. Det er dog ikke nødvendigt, at
mentoren har dybere indsigt i de ofte komplekse
sygdomsbilleder, som en borger kan have.
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Generelle mentorkompetencer som går på tværs
af de fire mentorroller
Evalueringen indikerer, at der er en række
generelle mentorkompetencer, som går på tværs
af de fire mentorroller beskrevet i Trin 1.
Disse mentorkompetencer inkluderer:
Menneskelige kvaliteter
• Nærvær, empati, lytteparathed, omsorgs
fuldhed og tålmodighed – og gerne sans
for humor
•

Psykisk robusthed

•

Fleksibilitet og nemme at komme i kontakt med

Faglige evner
• Håndtering af en stor mængde generel
viden om, hvordan systemet fungerer, hvilke
støttemuligheder der eksisterer, og hvilke
uddannelsesmuligheder der er
•

Håndtering af, at de typisk ikke har al den
viden, de har brug for, men må finde løsninger
hen ad vejen bl.a. via sparring med andre
mentorer

Erfaringerne tyder også på, at det er vigtigt,
at mentoren er vedholdende og i hvert fald i
udgangspunktet lytter uden at stille krav og
udviser tillid til borgeren trods evt. tillidsbrud
fra borgerens side.

VIDEN OM
At arbejde med motivation
•

•

•
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Mennesker bliver motiveret af forskellige ting
på forskellige tidspunkter i deres liv. Der findes
ingen drivkræfter, der gælder for alle til alle
tider. Nogle motiveres af at konkurrere med
andre. Nogle tilfredsstilles af at være sammen
med andre. Nogle drives af nysgerrighed og
andre af at blive accepteret osv. 

Mentorens primære opgave er at hjælpe borgeren med
at få øje på egne ressourcer. Mentoren skal derved
støtte borgeren i at få bragt de ressourcer i spil, der
kan bryde uhensigtsmæssige mønstre og mekanismer
 og gennem nyt indblik og ny viden medvirke til at
skabe udvikling og nå opstillede mål.
Forventningsafstemning med mentor før ansættelse
Det er væsentligt at gennemføre en individuel samtale
med de enkelte mentorer, før de ansættes.
Nedenfor er nogle vigtige punkter til forventningsafstemningen mellem jobcentret og mentoren:
Beskæftigelsesrettet
Sørg for, at I er enige om, at mentor kun taler med
borgeren om emner, som er relevante i forhold til,
at borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet.
Arbejdstider
Få en aftale med mentor om, hvornår han eller hun kan
tage samtaler med borgeren. Er det mellem 816, eller
forventes det også, at mentor kan stille op om aftenen
eller i weekender?
Periode
Tal med mentor om, hvor mange måneder eller år han
eller hun forventer at være mentor for jobcentret.
Arbejdssted
Tal om, hvor mentor kan mødes med borgeren. Det
kan fx være på jobcentret, uddannelsesinstitutionen,
aktiveringsstedet, biblioteket og arbejdspladsen eller
hjemme hos borgeren.
Opkvalificering
Mentor kan med fordel forpligtes til at deltage i
opkvalificerende kurser og opfølgende forløb for at
sikre, at mentor besidder de rette færdigheder.
Ansvarsområder, samarbejdsflader og tavshedspligt
Gennemgå de opgaver som mentorer kan have i forhold
til borgeren og bliv enige om, hvilke af opgaverne, I for
venter, mentor tager sig af, samt hvilke samarbejdsflader
der er i forhold til jobcentret og andre aktører. Herunder
i hvilket omfang mentors samtaler med borgeren er
fortrolige i forhold til jobcentret og andre.

Frivillige mentorer
Flere kommuner samarbejder med frivillige
mentorer. Nogen er af den opfattelse, at de
frivillige mentorer har en større chance for at
lade ejerskabet og styringen ligge hos borgeren,
og at dette udgangspunkt er bedre i forhold til
at kunne skabe det nødvendige frirum i relatio
nen og holde den over tid. 
Andre er af den opfattelse, at de professionelle
mentorer og systemet bag dem lægger en række
for store forventninger ind i mentorordningerne,
som betyder, at mentor kan risikere at få en
alt for bunden opgave. Men frivillige mentorer
har også deres begrænsninger. Jobcentret kan
ikke forpligte de frivillige mentorer på samme
måde, som man kan forpligtige fastansatte
mentorer. Frivillige mentorer kan også komme
til kort, når de støder på særlige komplekse
problemstillinger.

Fordele og ulemper ved forskellige måder at organisere og tilrettelægge mentorindsatsen på
Find vinden om:
•

Der er mange forskellige måder at organisere og tilret
telægge mentorindsatsen på. Nogle kommuner vælger
at fastansætte et antal mentorer, andre kombinerer
brugen af private eksterne mentorkonsulenter, fastan
satte mentorer og et netværk af frivillige mentorer.
Mentorrollen kan varetages af ansatte hos kommunen,
hos andre aktører eller personer fra de virksomheder
eller uddannelsesinstitutioner, som borgerne er
tilknyttede. Mentorer kan dog også være personer fra
samarbejdspartnerne omkring beskæftigelsesindsatsen
fra fx psykiatri og misbrugsområdets offentlige og
frivillige organisationer.

Uanset hvilken måde, man vælger at organisere mentor
indsatsen på, er der fordele og ulemper. Fordelen ved
de mange eksterne mentorer giver en større bredde i
kompetencer, mens de fastansatte mentorer måske får
flere erfaringer og en større indsigt med både mentor
rollen og med beskæftigelsessystemet. Til gengæld kan
fastansatte fuldtidsmentorer i visse situationer måske
være hindrende for en fleksibel og optimal udnyttelse af
mentorkapaciteten, da opgaverne helst skal passe med
at udfylde en fuld arbejdsuge.
Mentorordningen er et væsentligt redskab i indsatsen
for at sikre, at en større del af de udsatte grupper op
når og fastholdes i en aktivitet og tilbud end tidligere,
og for at sikre, at en større andel af målgruppen fast
holdes i job og uddannelse. En del af disse borgere har
bl.a. psykiatriske diagnoser, som kræver professionelle
mentorer med både viden og socialfaglige kompeten
cer, og det taler for at kommunen har adgang til et fast
korps af mentorer med de rette specialkompetencer,
og det taler imod at gøre brug af frivillige ulønnede
mentorer i hvert fald til denne målgruppe.
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Det er også en fordel, hvis der i mentorkorpset er
personer, der kan fungere som mentorer både efter
beskæftigelseslovgivningen og efter Serviceloven. Det
betyder, at de borgere, som har brug for mentorstøtte
efter de to regelsæt, kun skal forholde sig til en mentor.
Overvejelser om en og samme person kan
være både borgerens sagsbehandler og mentor?
Det kan overvejes, om borgerens sagsbehandler også
kan have rollen som mentor for samme borger. For
borgeren kan det have den fordel, at han/hun kun
skal forholde sig til én person. Derudover giver det
mulighed for at tilbyde en meget håndholdt indsats,
som der er evidens for virker i beskæftigelsesindsatsen
over for udsatte grupper. Der kan imidlertid også være
ulemper forbundet med denne model. Eksempelvis kan
det være problematisk at ”blande” mentorrollen med
myndighedsrollen. Det kan både for borgeren og sags
behandleren/mentoren være svært at adskille ”hvornår
man har hvilken kasket på”, og det kan have betydning
for relationen og tillidsforholdet til borgeren, at mentor
også er den person, der skal vurdere, om borgeren
lever op til betingelserne i beskæftigelseslovgivningen
og evt. indstille til sanktion.

REDSKABER
Redskab 3: Jobannonce
Redskab 4: Dilemmacases til jobsamtalen

Redskaberne kan rekvireres hos:
Arbejdsmarkedskontor Øst
Arbejdsmarkedskontor Syd
Arbejdsmarkedskontor Midt og Nordjylland
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Fuldtid, deltid eller frivillig
Jobcentret kan også vælge at benytte deltidsansatte
mentorer. Fordelen er, at deres erfaring fra andre
brancher kan bruges i arbejdet med borgeren, og at der
potentielt kan rekrutteres mange kompetente mentorer,
som er deltidsbeskæftiget med deres egen virksomhed
eller løst tilkoblet i et andet ansættelsesforhold. Det kan
også give en større bredde i kompetencer og erfaringer
hos mentorerne og herved øge mulighederne for at
matche de konkrete borgertyper. Ulempen ved deltids
ansatte mentorer kan være, at sparring og vidensdeling
hurtigt kommer til at fylde for meget i forhold til den
personlige kontakt med borgerne. Dernæst er det
som mentor nødvendigt at kunne handle fleksibelt i
forhold til borgere med akutte behov, så borgerne kan
henvende sig til mentoren uden for de aftalte tider. En
sådan fleksibilitet kan være svær at mobilisere i en
deltidsansættelse.

Opstart af mentorkorpset
Find viden om:
•

•

Den fysiske placering af mentorkorpset

•

Når mentorkorpset er samlet, begynder opstartsfasen.
Her er det vigtigt, at koordinatoren får klarlagt
rammerne for mentorindsatsen og får forankret teamet
i forhold til den øvrige kommunale organisation og
andre eksterne samarbejdspartnere. Er der tale om
et helt nyt mentorkorps i jobcentret, er det værd at
overveje den fysiske placering. I dette afsnit findes
gode råd til de opgaver, der er i opstartsfasen.
Derudover indgår anbefalinger til et par af de praktiske
foranstaltninger, som er nyttige at have på plads
allerede ved opstarten af mentorkorpset  herunder
mentorens kontaktliste, mentorens kriseplan og en
plan for visitering af borgere til teamet.

For at sætte rammerne for mentorkorpsets indsats
bør kommunen gennemgå de konkrete målsætninger
for arbejdet. Ved at have klare formuleringer for målet
kan mentorkorpset sikre en balance mellem at opnå
gode relationer og gode resultater. På lidt længere
sigt har mentorkorpset også brug for at måle sin
egen indsats for at kunne dokumentere effekterne af
indsatsen over for kommunens chefer og politikere.

torerne bedre navigere i konkrete dilemmaer eller
udfordrende situationer.
Placering af mentorkorpset
Mentorkorpsets placering afhænger ofte af konkrete og
praktiske muligheder for at stille et passende lokale til
rådighed. Skal mentorkorpsets placering vurderes, kan
man eventuelt lade følgende overvejelser indgå.
Mentorerne vil ofte have de koordinerende sagsbehand
lere som primære samarbejdspartnere. En placering af
mentorkorpset i umiddelbar nærhed af de koordinerende
sagsbehandlere vil derfor være godt for samarbejdet og
den løbende tilretning og justering i enten mentorforløb
eller evt. i en af de andre aktiviteter, som borgeren
deltager i.
For andre målgrupper kan mentorerne have andre
samarbejdspartnere – fx UU eller uddannelsesinstituti
oner – og derfor kan der imidlertid også være fordele
ved at placere mentorerne isoleret fra jobcentret. Det
giver mulighed for at indrette rum, der inviterer til
relationsarbejde på en anden måde end ved alminde
lige møderum med dataskærme og skranker.
Rummets indretning kan medvirke til at skabe en tryg
og rolig ramme for samtalen. Brug derfor ikke glasbure,
åbne kontorfaciliteter og andre mindre ’afskærmede’
mødefaciliteter. Lokalets indretning har i høj grad
indflydelse på at skabe en sådan atmosfære.
Udarbejdelse af en kriseplan
Ved opstarten af et mentorkorps er det vigtigt, at der
blive talt om ”beredskabsplanlægning”, som handler
om, at ingen skal stå alene, hvis der opstår en kritisk
mentorsituation. Det er dog ligeså vigtigt, at man
får drøftet, hvilke forholdsregler man kan tage for at
undgå at komme i kritiske situationer.
Ved drøftelsen af en kriseplan kan mentorerne blandt
andet forholde sig til hvilke forbehold, som mentor
korpset bør tage for at passe på sig selv og undgå
vold, at have et beredskab over for borgere, der er
til fare for sig selv mv.
En kriseplan kan for eksempel beskrive
handlemuligheder, når:
•
•
•

•

Med afsæt i målsætningerne kan mentorkorpset drøfte
hvilke værdier, der skal tages afsæt i for løsningen af
mentoropgaven, og som samtidig kan understøtte de
overordnede mål. Ved at drøfte værdier kan men
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•

En borgers tilstand er livstruende, eller når helbreds
tilstanden kræver akut behandling for eksempel akut
psykiatrisk hjælp
Der opstår konflikter
Andre fagpersoner akut bør tilkaldes

Sæt målbare mål for mentorkorpset fx
•

At borgerne kan fastholdes i den aktivitet,
de er i gang med

•

At borgerne oplever, at mentorforløbet imøde
kommer behov, som sikrer ”vejen” mod en
øget tilknytning til arbejdsmarkedet

•

At borgernes aktiveringsgrad stiger

•

At der sker progression i forhold til opstillede
delmål i planen eller i henvisningen fra den
koordinerende sagsbehandler

•

Indkreds mentorkorpsets værdier fx
•
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•

VIDEN OM
En kriseplan skal sikre, at alle berørte får den
nødvendige opmærksomhed efter episoden.
Hvad skal der ske, hvem skal foretage sig noget,
og til hvem og om hvad skal der rapporteres.
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Trin 3 - Opkvalificering
af mentorer
Når mentorkorpset er etableret, vil der særligt i teamets første levetid være behov for en fælles opkvalificering.
Mentorkorpset vil ofte bestå af mentorer med forskellige baggrunde og faglige kompetencer. Et fælles opkvalifi
ceringsforløb er med til at skabe et fælles sprog for teamet og en fælles faglig forankring. Dette afsnit indeholder
forslag til 5 moduler i et opkvalificeringsforløb for mentorer. Mentorkorpset kan gennemføre forløbet ved, at
mentorerne underviser hinanden, eller man kan trække på andre ressourcer i kommunen eller eksternt.

Modul 1: Den beskæftigelsesrettede indsats og lovgivningens rammer
Modul 2: Kendskab til målgrupper i beskæftigelsesindsatsen
Modul 3: Metoder til den gode samtale
Modul 4: At arbejde med mål og borgerens progression
Modul 5: Professionelt relationsarbejde

Modul 1: Den beskæftigelsesrettede indsats og lovgivningens
rammer
Mentorkorps vil ofte være sammensat af forskellige
typer af fagpersoner. Mentorerne kan for eksempel
være tidligere støttekontaktpersoner eller medarbej
dere fra psykiatrien, specialskoleområdet, sundheds
området eller handikapområdet.
Udfordringen kan derfor være, at alle mentorer ikke
har direkte erfaring med og indsigt i beskæftigelses
systemet. For mange nyansatte mentorer skifter fokus
dermed fra at arbejde med at udvikle borgerens funk
tionsniveau i hjemmet, i skolen eller fritidstilbuddet til
nu at understøtte borgerens motivation og udvikling på
vej mod arbejdsmarkedet.
Der vil derfor ofte være behov for at opkvalificere
mentorernes kendskab til lovgivningen og den beskæf
tigelsesrettede indsats, så de kan hjælpe borgeren til
at forstå systemet, få indsigt i og gavn af de mulig
heder, der findes, og hele tiden fastholde arbejde eller
uddannelse som målet for borgerens forløb.
Indføring i beskæftigelsesområdet
Det er centralt, at kommunen præsenterer mentorerne
for de intentioner og værdier, der ligger bag indsatser
ne på beskæftigelsesområdet.
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Centrale emner ved opkvalificering af mentorer
i den beskæftigelsesrettede indsats:
•

Intentioner i beskæftigelseslovgivningen 

•

Krav og rettigheder 

•
•

Jobcentrets lovpligtige opgaver omkring samtaler
og opfølgning 

•

At arbejde med beskæftigelsesrettede mål 

•

Kommunens organisering 

•

De generelle tilbudsmuligheder i lovgivningen
(praktik, løntilskud, afklaring og opkvalificering)

Intentionerne om borgerinddragelse, tværfaglighed og
udviklingsorientering er væsentlige holdningsmæssige
elementer. Kommunen bør præsentere mentorerne for,
hvordan de arbejder med disse intentioner, og hvordan
mentorerne selv kan integrere intentionerne i deres
arbejde med borgeren.
Kommunen skal ligeledes indføre mentorerne i, hvilke
krav og rettigheder der ligger i beskæftigelsessyste
met, herunder hvilken betydning det har, at mentor
er et LABtilbud. Det handler blandt andet om, at
borgeren er forpligtet til at tage imod tilbud eller be
skæftigelsesrettede aktiviteter (herunder også mentor),

Det er også vigtigt, at mentorerne har kendskab til
jobcentrets lovpligtige opgaver som for eksempel at
afholde borgersamtaler og føre journaler, og at de har
kendskab til jobcentrets økonomiske afhængighed
af at kunne indhente udgiftsmæssig refusion fra
staten for eksempel ved opfyldelse af rettidighed i
indsatserne. Et andet centralt emne, som mentorerne
skal være bekendte med, er jobcentrets mulighed
for at yde tilskud til transport og hjælpemidler. Det
kan være tilskud til transport ved deltagelse i en
beskæftigelsesrettet aktivitet eller tilskud til sikker
hedsudstyr i en praktik.
Mentorerne skal også have kendskab til kommunens
organisering, henunder indsigt i hvor borgerne skal
henvende sig, hvis ydelsen er stoppet, eller hvordan
man kan søge om tilskud, er brugbar viden i rollen
som systemguide. Det er ligeledes en fordel, at mentor
får kendskab til kommunens tilbudsmuligheder for
eksempelvis at kunne få øje på, hvad borgeren i sin
udvikling kunne have gavn af.
Endelig skal mentorerne have kendskab til betingelser
ne for at kunne få førtidspension. Dette er vigtigt for at
kunne arbejde med en borger, der måske er fastlåst i
et ønske om førtidspension, hvor dette på ingen måde
er muligt. Ellers kan der være risiko for, at mentoren
får et for stort fokus på de udfordringer, som borgeren
italesætter, frem for det beskæftigelsesrettede fokus i
borgerens forløb.

Til emnet hører også indføring i god forvaltningsskik
og generelle retssikkerhedsprincipper blandt andet i
relation til retningslinjer for, hvad mentoren noterer i
tilbagemeldinger til den koordinerende sagsbehandler.
Mentorerne bør ligeledes kende til retningslinjer om
tavshedspligt og pligt til indberetning i situationer,
hvor mentoren har en begrundet mistanke om krimina
litet, eller at børn er i alvorlig mistrivsel.

Modul 2: Kendskab til målgrupper i beskæftigelsesindsatsen
Som det fremgik i trin 1, kommer mentorer til at arbejde
med en række forskellige målgrupper. Det er derfor
centralt at indføre mentor i karakteristika ved målgrup
per, som de kan komme til at arbejde med, og hvilke
regler der er gældende for de forskellige målgrupper,
samt hvilke udfordringer borgerne typisk har.
Et mentorkorps skal gerne være bredt fagligt sam
mensat for at sikre de rette kompetencer til at arbejde
med de forskellige målgrupper. I forbindelse med
opkvalificeringen kan kommunen med fordel rette
særskilt fokus på at udbrede erfaringer med og viden
om målgrupperne – og hvordan man kan trække herpå
løbende i arbejdet med borgerne.
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og at borgeren i visse tilfælde kan sanktioneres i form
af ydelsesstop ved udeblivelse fra sådanne tilbud eller
samtaler i jobcentret.

Mentoren skal ikke kende til alle regler på beskæftigel
sesområdet i dybden. Ofte vil mentoren netop skulle
gøre brug af relevante fagpersoners viden i forhold
til specifikke emner. Men mentoren skal have den
tilstrækkelige viden for at kunne guide og støtte bor
geren bedst muligt i vejen mod job eller uddannelse.
For at sikre det generelle vidensniveau kan man
løbende tage specifikke emner af generel karakter op
på personale eller netværksmøder.

Den koordinerende sagsbehandler fastlægger i høj
grad mentorens roller og opgaver, og sagsbehandleren
vil i mange situationer være den person, der afgiver
bestilling på konkrete opgaver. Samarbejdet med den
koordinerende sagsbehandler kan med fordel være en
del af opkvalificeringen for herved også at sætte fokus
på snitflader mellem mentorens og den koordinerende
sagsbehandlers roller og opgaver. Det er bl.a. afgøren
de, at mentor hverken overtager den koordinerende
rolle for sagsbehandleren eller forskellige myndigheds
opgaver.
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Inddragelse af andre fagkompetencer i kommunen
Ofte har kommunen en række medarbejdere, der har
viden om de forskellige målgrupper. Det kan være en
fordel at få sådanne medarbejdere til at give input
som led i opkvalificeringsforløbet for mentorkorpset.
De vil kunne klæde mentorerne på til at arbejde med
forskellige målgrupper, herunder eksempelvis hvordan
målgrupperne kan mestre deres udfordringer med
henblik på at kunne indgå på arbejdsmarkedet eller
påbegynde en uddannelse.

som peger mod job/uddannelse frem for at afvente
en endelig afklaring af fx sygdomssituationen. Næsten
uanset diagnose er der mulighed for at få en tilknytning
til arbejdsmarkedet, og dette er det afgørende fokus.
Kommunens misbrugscenter vil måske kunne arrangere
en temadag om:
•
•
•
•

VIDEN OM

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vil måske
kunne arrangere en temadag om:
•

Målgrupperne for mentorer er bl.a.:
•

Borgere i ressourceforløb

•

Motivation af unge til uddannelse

•

•
•

Borgere, der skal udskrives fra psykiatrisk
indlæggelse

•

Unge, der skal påbegynde uddannelse

•

Mentorerne kan med fordel specialiseres i
forhold til de forskellige målgrupper.
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Kommunens sundhedscenter vil
måske kunne arrangere en temadag om:
•

•

•

•

•

Psykoedukation og håndtering af smerter
i hverdagen
Indblik i årsager til og forebyggelse af de
typiske sygdomme i bevægelsesapparatet
Metoder til forebyggelse via kostvejledning
og træning
Barrierer og muligheder ved sygdomme i
bevægeapparatet herunder skånehensyn

Socialpsykiatrisk center eller center for specialundervisning vil måske kunne arrangere en temadag om:
• Typiske adfærdsmønstre og tankemønstre hos
borgere med ofte forekommende diagnoser som for
eksempel angst, depression, ADHD og Aspergers
Syndrom
•

•

•

Det er på de to ovennævnte temadage også vigtigt
at sætte fokus på mentorernes indsats i forhold til at
kunne understøtte borgernes mestring af udfordringer,
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For at øge målgruppekendskabet kan der
trækkes på andre fagkompetencer i
kommunen fx
•

Socialpsykiatrisk center eller center for
specialundervisning 

•

Kommunens misbrugscenter 

•
•

Modul 3: Metoder til
den gode samtale
En meget stor del af mentorens arbejde er dialogen
med borgeren. Hvornår en samtale er god afhænger
af, hvad parterne forventer at opnå. Mentoren kan
for eksempel stille et hav af gode spørgsmål, uden at
samtalen af den grund bliver god, hvis borgeren kun
ønsker at få en masse gode svar. Den gode samtale
skabes af mentorens personlige egenskaber og faglige
kompetencer. Der er mange indfaldsveje gennem
teoretiske inspirationer eller konkrete metoder.
I dette afsnit behandles kort en række anbefalinger
til at få fremdrift i samtalerne, som kan indgå i et
kompetenceudviklingsforløb. Alle de nævnte redskaber
er listet i oversigten sidst i dette afsnit.

En simpel metode til at anerkende og vise indlevelse
er, at mentoren gentager det fortalte, når man kan
se eller høre, at borgeren fortæller noget vigtigt. På
den måde tjekker mentoren, at han/hun har forstået
borgerens budskab rigtigt. Mentoren viser indlevelse
men sikrer sig også, at han/hun er i stand til at møde
borgerens fortælling i øjenhøjde. Det er vigtigt, at
mentoren er åben i forhold til, hvad borgeren betoner
som vigtigt. Det kan være følelser, ønsker, konkrete
begivenheder og fortolkningen af disse.
Mentoren skaber tillid ved at anerkende dem og tager
afsæt i borgerens motivation og oplevelse af egen
situation.
Inspiration fra løsningsfokuseret coaching
– at se på ressourcer
Med inspiration fra løsningsfokuseret coaching kan
den gode samtale tage afsæt i borgerens opfattelse af
verden og forsøge at påvirke og hjælpe borgeren fra
dette udgangspunkt – fremfor at overbevise borgeren
om et andet perspektiv. Arbejdsmetoden betyder, at
mentoren stiller simple spørgsmål med det formål at
udvide borgerens verdensbillede og sætte fokus på
ressourcer, tidligere succeser, rollemodeller og
personer, der kan støtte.
Simple greb i dialogen kan være med til at få borgeren
til at løfte blikket og finde ressourcer og gode ideer til
næste skridt i processen. Dette kunne være at forsøge
at finde de situationer, som har været en undtagelse
fra reglen; for eksempel dagen, hvor den sociale angst
var mindre, selvom borgeren var sammen med mange
andre mennesker. Det kunne også være situationen,
hvor smerterne fyldte mindre, selvom aktiviteten var
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Den gode samtale
•
•



•
•

•

stor. Ideen er, at mentoren spørger grundigt ind til
undtagelserne for at finde frem til, hvad der skal til for
at gentage de positive oplevelser.
Et andet greb til at få fremdrift i samtalen er at
undersøge drømme. Drømme kan bruges til at ”hanke
op” i borgerens motivation – men også til at blive klog
på ressourcer og handlemønstre, som borgeren kan
bruge i dagligdagens udfordringer. Hvis mentoren får
borgeren til at uddybe, hvordan livet er, hvis drømmen
går i opfyldelse – så kan mentoren spørge til, hvem
der har været en støtte, og hvilke ressourcer borgeren
har fundet frem til for at opnå drømmen. På den måde
åbnes kreativiteten i forhold til nye handlemønstre,
som kan afprøves i den virkelige verden.
Måske skal mentoren spørge til livsdrømme eller
karrieredrømme i fortiden, hvis drømmen eller håbet er
fortrængt. Det er vigtigt, at mentoren hjælper borgeren
til at se, at der bag alle frustrationer og ærgrelse er
en drøm om en anderledes og bedre situation. Meget
enkelt beskrevet vil metoden i løsningsfokuseret
coaching derfor være at bruge frustrationen til at finde
den tabte drøm og bruge drømmen til at finde motivation
hos borgeren. Det kan også være fremgangsmåden,
når frustrationen er, at en drøm om førtidspension ikke
lader sig opfylde. Her vil mentoren interessere sig for,
hvad der er motivationen for at opnå førtidspension.
Og med afsæt i borgerens beskrivelse kan mentoren
undersøge, hvilke dele af drømmen, der kan blive
opfyldt uden førtidspension, og hvad der skal til for
at nå dertil.
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Skab tillid
Forudsætningen for at indgå i et samarbejde med en
borger er, at der er tillid. Mentoren skaber tillid ved at
forholde sig særligt lyttende i starten af forløbet.

Sæt rammer for samarbejdet og afklar rollerne
Den gode samtale handler også om at fortælle,
hvilke rammer der er om forløbet. Det er en god ide
at afstemme forventningerne ved, at mentoren og
borgeren drøfter, hvor meget, de forventer, de
forskellige ”temaer” vil fylde.
Nyttige redskaber er mentorhjulet eller mentoraftalen,
som findes i håndbogens redskabskasse. En vigtig
rammesætning er også at formidle, at mentoren ikke
er sagsbehandler og derfor ikke håndhæver de krav og
tilbud, som stilles i forløbet.
Atmosfæren, som samtalen foregår i, spiller også
en rolle for udbyttet. Afsæt tidspunkt og længde for
samtalen. Sørg for, at der er ro (sluk mobilen) og skab
en god og gæstfri atmosfære. Det er rart for borgeren
at følge sig ventet, og godt hvis der er mulighed for at
byde på et glas vand eller en kop kaffe.

Sæt små konkrete mål og brug de små
konkrete successer 

•

•
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Modul 4: At arbejde med mål
og borgerens progression
For udsatte borgere vil målet om at komme i arbejde
eller uddannelse ofte have et langsigtet perspektiv. I
borgerens plan vil den koordinerende sagsbehandler
derfor sammen med borgeren have nedbrudt det
langsigtede mål til en række mindre delmål. Delmålene
er små skridt på vejen mod arbejdsmarkedet og vil
altid være hægtet op på det langsigtede mål. Del
målene understøtter et fokus på borgerens progression
mod arbejdsmarkedet og giver mulighed for at følge
op herpå. Mentoren skal understøtte arbejdet med
mål og progression, hvorfor dette tema er centralt i et
opkvalificeringsforløb for mentorer.
Mentor skal levere vigtig viden om borgerens
progression til den koordinerende sagsbehandler
I bestillingen af mentor peger den koordinerende
sagsbehandler på de mål, som mentoren skal støtte op
omkring. Det er disse mål, som er i fokus i mentorens
arbejde med borgeren, og mentoren skal støtte
borgerens progression i forhold til disse mål. Da
mentoren har tæt kontakt til borgeren, vil mentoren
opnå en viden, der er vigtig i den koordinerende
sagsbehandlers opfølgning på borgerens plan. Det er
derfor centralt at have fokus på, hvordan mentoren
skal levere disse oplysninger til den koordinerende
sagsbehandler. Metoder, der er anvendelige i forhold
til dette, er fx en logbog, hvor mentoren sammen med
borgeren noterer borgerens udvikling, eller trepartsmø
der mellem borgeren, mentoren og den koordinerende
sagsbehandler.

Et redskab til at arbejde mod mål er skalaspørgsmål.
Ved skalaspørgsmål beder man borgeren forholde sig til,
hvor på en skala (for eksempel fra 110 eller 15)
arbejdet med et mål befinder sig på nuværende tids
punkt. På den måde kan man tegne et billede af status
og over tid også en udvikling. Mentoren og borgeren
kan med afsæt i skalaen undersøge handlemuligheder
for at træde et trin nærmere. Dette kan gøres med
simple spørgsmål som, ”hvad skal der til, for at du kan
komme op på 10?” og lignende.
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at målene kan
ændre sig over tid. Den koordinerende
sagsbehandler skal løbende følge op på borgerens
progression og justere planen – herunder målene –
hvis dette er hensigtsmæssigt for borgerens forløb.
Mentoren skal derfor altid være parat til at ændre
kurs i arbejdet med borgeren, hvis målene ændres.
Mentoren skal også kunne rumme, at borgeren kan
være i en svær og uafklaret situation, hvor borgerens
behov, ønsker

og evne til at se løsninger kan ændre sig fra møde
til møde. På den ene side er det vigtigt som mentor
at rumme nye ideer og huske, at det er borgeren,
der sætter dagsordenen, og at udvikling og læring
kun sker, hvis mentoren giver tid til borgerens egne
erkendelser. På den anden side må mentor stille de
tilpas udfordrende spørgsmål og give borgeren planer
og ideer til et ”(k)ærligt realitycheck” for at finde
brugbare og handlingsorienterede løsninger, som gør,
at borgeren kan komme videre.
Er det altid en fiasko, hvis borgeren ikke kommer i mål?
Man kan let komme til at konkludere, at mentorforlø
bet ikke er succesfuldt, hvis borgeren ikke har nået de
fastsatte mål. Men ofte kan det vise sig, at dette langt
fra er tilfældet. Derfor er det vigtigt at have øje for de
mange forskelligartede fremskridt – små som store
– fx at borgerne tror mere på sig selv, at borgeren
viser mere initiativ eller er blevet mere handlekraftig.
Dette kan have afgørende betydning i en borgers liv.
Ofte viser det sig, at der er sket en stor forandring hos
borgeren i mentorforløbet. Det kan handle om mere
personlige opfattelser, indstillinger og kompetencer.
Borgeren er måske ikke som forventet blevet helt
klar til at starte i job/uddannelse, og dermed er det
fastsatte mål ikke nået, men set ud fra et langsigtet
fastholdelsesperspektiv, er det vigtigt, at borgeren
tror mere på sig selv og sine muligheder. Dette er
afgørende ”skridt at tage” for at komme i arbejde eller
få gennemført en uddannelse.

Det, der virker ved brugen af mentorer, er i høj grad
den støtte, vejledning og motivation, som en mentor
kan give gennem den tætte relation i et mentorforløb.
At kunne skabe gode relationer bør være en grundlæg
gende kompetence hos mentorerne. Men det er også
afgørende, at mentoren mestrer balancen mellem at
være professionel og personlig involveret.
At indgå i tætte, personlige og professionelle relationer
kan skabe store udfordringer i mentorarbejdet, og det
er afgørende, at mentor finder balancen, hvor borgeren
både mærker ”at man vil dem fuldt og helt” i den
periode, hvor mentorforløbet varer, og samtidig huske
at ”skærme sig selv”. Borgeren og mentoren mødes
ofte uden for kommunens kontorer, og mentoren er
ofte meget tilgængelig via sms eller telefon.
Mentorerne skal derfor være opmærksomme på at
sætte tydelige grænser mellem at være ven og at
være mentor. Mentoren kan fx bruge et formelt sprog
i smsbeskeder og være formel i måden, der siges
goddag og farvel på. En god øvelse for mentorerne
er ligeledes at drøfte med en kollega, hvilke facetter
og historier fra eget liv, der kan indgå i relationen
med borgerne, og hvilke der eventuelt ikke kan. Hvis
overvejelsen først tages i de konkrete situationer, er
den langt sværere at balancere.

ANBEFALINGER
I starten af en mentorrelation skal der naturligvis
bruges tid på at bygge relationen op. Borgeren
skal opleve, at der er værdifuldt at sidde sammen
og bruge tiden sammen i fælleskab.
Når man arbejder med andre mennesker, bruger
man sig selv som redskab, og man skal passe
på med at lade følelserne blande sig i det
professionelle arbejde.

VIDEN OM
Professionelt relationsarbejde handler bla. om,
at mentorerne bruger sig selv, men også passer
på sig selv.

MENTORER
TRIN
3 - OPKVALIFICERING
I RESSOURCEFORLØB
AF MENTORER

Modul 5: Professionelt
relationsarbejde

Det vil være et vigtigt tema at berøre på et
opkvalificeringsforløb ved mentorkorpsets opstart,
men det vil også være et emne, som kan drøftes
løbende med koordinatoren eller på personale
eller netværksmøder. Det vil hjælpe den enkelte
mentor til at finde den rette balance i forhold til,
hvordan og hvor meget han/hun involverer sig.

REDSKABER
Redskab 5: Fokuspunktsliste
Redskab 6: Eksempel på progressionsskemaer
Redskab 7: Mentorhjulet
Redskab 8: Mentoraftale

Kan rekvireres hos:
Arbejdsmarkedskontor Øst
Arbejdsmarkedskontor Syd
Arbejdsmarkedskontor Midt og Nordjylland
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MENTORER
TRIN
4 - VEDLIGEHOLDELSE
I RESSOURCEFORLØB
AF MENTORKORPS

Trin 4 - Vedligeholdelse
af mentorkorps
Når mentorkorpset er etableret, rammerne for indsatsen er sat, og mentorerne opkvalificerede, bør den fortsatte læ
ring, faglige forankring og støtte sikres for at vedligeholde teamet. Det følgende afsnit handler om gode råd til at sikre
en sådan vedligeholdelse ved at arbejde med faglig ledelse, netværksaktiviteter, kollegial sparring og supervision.
Faglig ledelse
Netværksaktiviteter
Kollegial sparring og vidensdeling
Supervision

Faglig ledelse
Find viden om:
•

•

Mentorkorpset har ligeledes behov for faglig ledelse
i form af faglig sparring og rådgivning om de lovgiv
ningsmæssige rammer. Muligheden for, at mentorerne
rejser lovgivningsmæssige spørgsmål til en faglig leder
eller en koordinerende sagsbehandler, kan derfor indgå
som et tilbagevendende punkt på dagsordenen på
teamets personalemøder.

En væsentlig del af vedligeholdelse af mentorkorpset
er at sikre teamets forankring i en række faglige mål
og rammer. Faglig ledelse handler blandt andet om at
skabe synlighed omkring rammer og mål i mentorindsat
sen, og det vil være et relevant emne at drøfte som en
tilbagevendende del af dagsordenen på personalemøder.
Målbare mål og værdier kan med fordel bruges som
grundlag for fortsatte drøftelser af teamets faglige prak
sis. Er teamet på rette kurs? Bør andre måltal anvendes?
Sammenhængen mellem måltal og mentorernes praksis
vil ofte ikke være direkte målbare, og teamet bør derfor
drøfte og fortolke måltal. For eksempel er borgernes
aktiveringsgrad et udslag af en række faktorer ud over
mentorernes indsats. Men ved at have aktiveringsgrad
som et pejlemærke får mentorkorpset mulighed for
at drage hypoteser om sammenhænge og foretage
justeringer i praksis.
For borgere, der får tilknyttet en mentor, fordi han/hun
ikke kan deltage i andre aktiviteter, vil der være særligt
fokus på, om mentorindsatsen får rykket borgeren til at
blive klar til at påbegynde en aktivitet. Drøftelser om
måltal kan eventuelt optræde på månedlige teammøder
og kan foretages via en faglig leder i samarbejde med
koordinatoren.
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GODE RÅD
Teamets målopfyldelse kan evalueres
periodevist gennem måltalsdrøftelser med
en faglig leder
Inviter en faglig leder eller en koordinerende
sagsbehandler til personalemøder for at
drøfte lovgivningsspørgsmål

Løbende opkvalificering
af mentorkorpset
Find viden om:
•

Beskæftigelsesområdet er et felt, hvor der ofte sker
ændringer på flere niveauer. Det kan eksempelvis
handle om ændringer i politiske prioriteringer, eller når

Mentorfaglig ledelse er blandt andet, at
•

tydeliggøre kommunens mentorfaglige retning
og mål

•

skabe en stærk faglig mentorkultur

•

sikre, at mentorfaglige metoder udvikles og
nytænkes

•

•
•

der kommer ny lovgivning. Det kan også handle om
ændringer i måden, hvorpå kommunen organiserer sig,
kommunale prioriteringer og nye tilbudsmuligheder til
borgerne.
Det er derfor vigtigt at sørge for, at mentorerne
løbende bliver opdateret om ændringer, der har
betydning for deres arbejde, så de dels har forståelse
for den kontekst, de indgår i, og dels kan udføre det
borgerrettede arbejde bedst muligt.
Kommunen kan med fordel tænke den løbende opkva
lificering af mentorer ind i kommunens generelle måde
at opkvalificere medarbejdere på. Det vil sige på kurser
eller temadage på tværs af medarbejdergrupper, på
personalemøder, via nyhedsbreve mv. Men kommunen
kan også lave specifik opkvalificering for mentorerne,
når der er tale om særlige forhold for netop deres
arbejde.

om de temaer, der er aktuelle i forhold til de borgere,
som er i målgruppen for et mentorforløb. Formålet er
endvidere at give mentorerne viden om og forståelse
for generelle forhold med betydning for udvikling af
mentorrollen.
Netværk med mentorer på virksomheder
Ofte har kommunen etableret et velfungerende sam
arbejde med en række virksomheder og virksomheds
mentorer. En oplagt mulighed er derfor at arrangere
netværksaktiviteter med virksomhedsmentorerne
 ikke mindst for at sikre samarbejde og gode overgan
ge, når borgerne skal i virksomhedspraktik. Netop den
virksomhedsrettede indsats gennem praktikker med
brugen af mentorer og gradvis indslusning til arbejds
pladsen har vist sig at have gode effekter for borgere
længst væk fra arbejdsmarkedet.
Netværksaktiviteter med uddannelsesinstitutioner
En stor del af målgruppen vil have behov for omskoling
eller uddannelsesforløb for at opnå egentlig kompeten
cegivende uddannelse. Dette kan for eksempel være
AMUkurser, erhvervsgrunduddannelsesforløb m.fl.
AMUcentre, produktionsskoler og daghøjskoler har en
lang række kompetencegivende uddannelsesforløb,
som kan skræddersyes til borgere med manglende
skolebaggrund eller ringe uddannelsesparathed. Net
værksaktiviteter med forskellige uddannelsesinstitutio
ner eller Ungdommens Uddannelsesvejledere (UU) kan
udvide mentorernes perspektiv og være med til at lette
overgange i retning mod uddannelse. Kommunerne har
også en række uddannelsesaktiviteter, som ofte ikke er
kompetencegivende, men som er tilrettelagt for unge
med særlige behov, for eksempel STU. STUforløb kan
være et afsæt til en kompetencegivende uddannelse.

Netværksaktiviteter

GODE RÅD

Find viden om:
• Metoder til at sikre mentorkorpsets tilknytning til de
øvrige indsatser og tilbud.

Faglig udvikling af teamet kan ske gennem
netværksaktiviteter

Mentorer i beskæftigelsesindsatsen har berøring med
et omfattende netværk af andre faggrupper, og for en
del udsatte borgere er der behov for et tværfagligt
fokus.
Netværksaktiviteter kan derfor være en oplagt måde
til at sikre mentorkorpsets fortsatte udvikling. Net
værksaktiviteter kan eksempelvis være som informa
tionsmøder om indsatsområder, som workshops eller
som fællesmøder med faglige oplæg fra eksterne
oplægsholdere.
Formålet med netværksaktiviteterne er blandt andet at
skabe fælles refleksion og erfaring blandt mentorerne

MENTORER
TRIN
4 - VEDLIGEHOLDELSE
I RESSOURCEFORLØB
AF MENTORKORPS

VIDEN OM

For eksempel med:
Virksomhedsmentorer
Uddannelsesinstitutioner
Uddannelsesvejledere
Andre fagpersoner

Netværksaktiviteter med andre faggrupper
i ressourceforløbets indsatser og tilbud
Ofte vil mentorernes vigtigste samarbejdspartnere
være medarbejdere i de konkrete tilbud, indsatser og
aktiviteter, som er iværksat under blandt andet ressour
ceforløbet. Det kan for eksempel være fysioterapeuter
eller kostvejledere fra Sundhedscentret. Det kan også
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TRIN 4 - VEDLIGEHOLDELSE AF MENTORKORPS

VIDEN OM
Netværk
Netværk har den styrke, at det giver adgang til
hele netværkets kompetencer, og at man via
kollegial sparring styrker hinanden og sig selv på
den måde, at alle bliver bedre medspillere i eget
mentorkorps.

I en travl hverdag er der behov for at sætte tid og
rammer omkring sparring og vidensdeling. Det kan
også medvirke til, at feedbacken og sparringen sker
i en form, der gør sparringen og vidensdelingen
konstruktiv.
Følgende eksempler kan være til inspiration

VIDEN OM
Koordinatorens rolle ved netværksmøder
•

Som koordinator har man det overordnede
ansvar for planlægning og gennemførelse
af netværksmøderne. At tilrettelægge og
styre disse processer kræver overvejelser
om, hvordan man skaber rum for erfarings
udveksling og dialog mellem mentorerne og
de øvrige fagpersoner

være medarbejdere fra Psykiatrisk Center eller job
konsulenter og virksomhedskonsulenter fra jobcentret.
Netværksaktiviteter med tilbud og indsatser i ressour
ceforløbet er en oplagt mulighed for vedligeholdelse af
mentorkorpset.

Kollegial sparring og vidensdeling
Find viden om:
•

•

Metoder til intern sparring

Mentorernes daglige arbejde indeholder utallige
udfordringer og dilemmaer, som udgør et stort
læringspotentiale, hvis man bruger dem til sparring
og feedback i mentorkorpset.

GODE RÅD
Mentorkorpset kan blive et lærende team ved at:
Drøfte udfordringer og dilemmaer fra den
daglige praksis på personalemøderne
Bruge en spørgsmåls/svarkasse til at
opsamle gode råd og løsninger
 Bruge kollegial supervision
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En god feedback og læringskultur kræver træning og
indsigt i de forskellige metoder, mentorerne kan an
vende alt efter behov. Aktiv lytning uden bedømmelse
og uden at give gode råd kan i sig selv være den
bedste feedback, ligesom gode ideer og anbefalinger
andre gange kan være det bedste.

Personalemøderne
Mange mentorkorps gør brug af ugentlige persona
lemøder, hvor faglig sparring er i centrum. En måde at
sætte dagsordenen på er ved, at mentorerne i løbet
af ugen på en tavle eller whiteboard rejser spørgsmål
eller punkter til diskussion. Det er vigtigt, at mento
rerne kan sparre med hinanden, men ligeså vigtigt at
en faglig leder og/eller koordinatoren af mentorkorpset
er til rådighed på møderne. Møderne kan handle
om spørgsmål til sammenhænge i en borgers tilbud,
muligheder i lovgivningen eller konkrete situationer,
der gør mentoren usikker eller utilpas i samarbejdet
med en borger.
Spørgsmål/svar-mappe
Flere etablerede mentorkorps gør brug af en fælles
spørgsmål/svarmappe, hvori en lang række konkrete
spørgsmål og svar oplistes. Deri kan der være viden,
som en kollega har afsøgt hos den koordinerende
sagsbehandler eller hos en ekstern samarbejdspartner.
Der kan også være information om teamets procedurer
og brug af blanketter eller skemaer i det daglige
arbejde.
Reflekterende team
Som mentor vil man komme ud for at skulle håndtere
en mængde dilemmafyldte situationer, hvor der i høj
grad er brug for faglig sparring. Nogle gange er der
behov for at afsætte mere tid til sparring, end hvad
der normalt er afsat på et personalemøde. Det kan for
eksempel handle om indberetningspligt i forhold til en
forestående børnesag (paragraf 50 undersøgelse), eller
om at få feedback på en konfliktsituation.
Reflekterende teams er en brugbar metode til at få
vendt disse dilemmaer i en tryg ramme. Her er plads til
at afprøve andre handlemuligheder og til at få belyst
forskellige perspektiver og få faglige vurderinger med
støtte fra kollegaerne. Metoden bliver ofte anvendt i
professionel supervision.

I håndbogens værktøjskasse findes metoden i en
tilrettet version til internt brug i mentorkorpset som
kollegial sparring.
Det kan i øvrigt være en god ide at opsætte nogle
”etiske spilleregler” for måden, man arbejder som
reflekterende team. I boksen til højre er der ideer til de
etiske overvejelser.

Supervision
Find viden om:
•
•

Som mentor vil man ofte komme ud for situationer,
man ikke havde forventet eller var forberedt på. En
stor del af målgruppen er borgere med en stor psykisk
sårbarhed. Nogle borgere kan måske være til fare for
sig selv eller kan måske i perioder ikke tage ordentligt
vare på sig selv.
Mentorerne arbejder helt i front og bliver måske udsat
for nogle ubehagelige oplevelser eller får nogle ubeha
gelige oplysninger, som de er nødt til at handle på.
For at kunne indgå professionelt i et sådant arbejde,
har mentorerne behov for at kunne ”gå et sted hen” for
at ”læsse af” og få lagt låg på.
Det kan være en belastning for mentorerne, hvis det
blot overlades til dem at gøre brug af hinanden. Det er
vigtigt at huske på, at den enkelte mentor i forhold til
egne borgere skal lægge øre til en række udfordringer
og dilemmaer i dagligdagen. Det kan derfor være
ekstra hårdt, hvis mentorerne i stor udstrækning også
”læsser af” hos hinanden.
Det er derfor en god idé, at kommunen/jobcentret
tilbyder mentorerne supervision, og at koordinatoren af
mentorkorpset tager ansvar for at sætte det i værk.
Formålet med supervision er at skabe en mulighed for at
drøfte og lære noget af de uvante udfordringer i et åbent
og læringsorienteret miljø. Udgangspunktet for supervisi
on bliver således mentorens refleksioner eller mentorens
praktiske udfordringer i samarbejdet med en borger. Det
er ikke nødvendigvis meningen, at supervision skal finde
konkrete løsninger på en mentors problemer og udfor
dringer. Supervision sætter en tryg ramme for mentorens

ETISKE OVERVEJELSER
Fokus på opgaven. Det vil sige, at man tager
de professionelle ”mentorbriller på” og kun
inddrager elementer, der berører det private
felt, hvis dette er af vital betydning for
samtalen.
Fortrolighed. Medlemmerne i det reflekte
rende team aftaler ved samtalens start
fortrolighed i forhold til indholdet af samtalen.
Anerkendelse. At arbejde ud fra en anerken
dende tilgang betyder, at det reflekterende
team anerkender andres udtalelser – uanset
om man er enig eller ej. Hvis man ønsker at
introducere nye tanker eller tage et andet
synspunkt, gør man det ved at koble sig på
det sagte: ”Det lyder spændende”…. Eller ”det
får mig til at tænke” – og derefter kommer
man med sit eget udsagn
Engagement. Engagement skal her forstås
som en forpligtelse til aktivt at involvere sig i
opgaven og bruge energi på at hjælpe andre.
Tid til at tale og tid til at lytte. Et vigtigt
element i arbejdet med reflekterende team
er at aftale rammer for taletid og lyttetid.
For at sikre, at det reflekterende team holder
fokus, er erfaringen, at man bør aftale,
hvornår teamet har ordet. For at kunne lytte
koncentreret til det, der bliver sagt og holde
fokus på samtalen, er det meget gavnligt,
at man ved, hvornår man får mulighed for at
dele sine refleksioner

TRIN 4 - VEDLIGEHOLDELSE AF MENTORKORPS

Metoden er særligt brugbar, fordi den skaber et trygt
rum at arbejde med følsomme emner i. Det gør den
blandt andet ved at sætte klare spilleregler og opstille
nogle klare trin i processen, hvor kollegaerne først skal
lytte og dernæst byde ind med forskellige perspektiver
og ideer, og først på et eventuelt sidste punkt får
mulighed for at komme med gode råd.

Refleksionerne er et tilbud. Det er vigtigt at
understrege, at det reflekterende team altid
er et tilbud om hjælp. Uanset hvilke spørgs
mål, ideer, hypoteser, der bliver formuleret
af det reflekterende team, er det altid op til
fokuspersonen (den der beder om hjælp) at
anvende de elementer, som han/hun finder
mest frugtbare

refleksion over hans/hendes arbejde. Formålet er at blive
klogere på sig selv og sine muligheder samt at skabe
opmærksomhed på egne ressourcer, og på hvordan
arbejdet påvirker én følelsesmæssigt og tankemæssigt.
Supervision kan hjælpe mentorerne til at håndtere
konkrete og aktuelle situationer. Den kan også være
forebyggende og sikre, at mentorerne ikke får stress
og mister lysten til at arbejde med udsatte borgere.
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Udbyttet af supervision vil typisk være erfaringsud
veksling, skærpelse af samtalekompetencer, øget
rolleklarhed, følelsesmæssig aflastning og hjælp til
konkrete problemstillinger.

GODE RÅD
Supervision er en metode, som kan benyttes,
når man ønsker faglig udvikling eller oplever
problemstillinger i forbindelse med mentorop
gaven. Når man bliver superviseret, lader man
en anden og mere erfaren person kigge med
over skulderen

Supervisionen kan foretages af en ekstern supervisor
eller af en person internt i organisationen med en
fagligt relevant uddannelse i at supervisere  for
eksempel en coach eller en psykolog. For at undgå
interessekonflikter bør supervisoren ikke have et
ledelsesansvar eller være koordinator af korpset.
Overordnet set kan supervisionen foregå som
reflekterende team eller som interview.
Gruppesupervision som reflekterende team
Når supervisionen foregår gruppevis, er der mulighed
for, at alle opnår læring og bidrager med forskellige
erfaringer og viden – herigennem også forskellige
indfaldsvinkler på den konkrete situation. Supervisoren
kan facilitere gruppesupervision, hvor han/hun faci
literer refleksionerne i teamet, samler op og kommer
med retningslinjer. Det er en model, der er inspireret af
reflekterende team.
Supervision som interview
Supervisionen kan også foregå som et interview, hvor
dialogen overvejende foretages mellem supervisoren
og den mentor, som er fokusperson med gruppen som
tilhørere. Fokuspersonen bidrager med en problem
stilling, en hændelse eller en sag, hvortil der ønskes
supervision. I interviewet stiller supervisoren en række
refleksionsfremmende spørgsmål. Spørgsmålene kan
udfordre mentorens perspektiv, og mentoren kan for
eksempel blive bedt om at se problemstillingen fra
et andet synspunkt, såsom fra en kollegas, en god
vens eller borgerens perspektiv. Supervisoren kan
derigennem hjælpe til at synliggøre nye perspektiver,
og fokuspersonen bliver klogere på nye handlemulighe
der. Ofte er behovet blot at få sat ord på situationen.
Derigennem får fokuspersonen indsigt og støtte i egne
tanker, følelser og fortolkninger med henblik på at
kunne håndtere lignende situationer i fremtiden.

VIDEN OM
Gode grunde til at bruge supervision:
•

Supervision sikrer, at mentorerne kan passe
på sig selv i balancen mellem personlig og
professionel involvering

•

Gruppesupervision er kilde til fælles læring

•

Supervision er med til at klæde mentorerne
på til at kunne arbejde med psykisk sårbare
personer

•

Supervision kan modvirke stress

REDSKABER
Redskab 9: Metodebeskrivelse af reflekterende
team til kollegial sparring
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Kan rekvireres hos:
Arbejdsmarkedskontor Øst
Arbejdsmarkedskontor Syd
Arbejdsmarkedskontor Midt og Nordjylland

Supervision af mentorer
Jobcentrene i mentorforsøget fremhæver super
vision som et vigtigt understøttende element i
mentorernes arbejde. En central konklusion er,
at uanset om supervisionen ydes af en person
fra jobcentret eller udefra, så giver det et bedre
forløb for mentorerne, hvis supervisoren er
frikøbt og dermed dedikeret til opgaven.
Fire modeller for supervision
I mentorforsøget har der grundlæggende været
anvendt fire modeller for supervision til mento
rerne. Nedenfor er fordele og ulemper ved de
fire modeller oplistet (– kan evt. anvendes som
udgangspunkt for en dialog herom i kommunen i
forbindelse med valg af model for supervision af
mentorer).
1. Leder eller mentorkoordinator er supervisor
Fordele
• Billigere end at købe sig til supervisionen
udefra
•

Supervisor er godt inde i indsatsens rammer og
formål og kan også give faglig sparring

God mulighed for løbende tilpasning af,
hvordan supervisionen gives
Ulemper
• Potentiale for habilitetsproblemer, hvor
mentorerne fx ikke kan drøfte problemer med
mentorkoordinatoren og/eller lederen
•

•

Supervisionen risikerer at blive ned
prioriteret blandt andre opgaver

•

Leder eller mentorkoordinator har ikke nød
vendigvis de faglige kompetencer for at yde
supervision

2. Intern supervisor
Fordele
• En intern ansat supervisor kan ofte give
supervision på en række forskellige måder
fx både gruppesamtaler og jævnlige entilen
samtaler, hvilket muliggøres af, at supervisor er i
organisationen og ikke skal tilkaldes udefra
Hvis supervisors tid udnyttes godt, kan det
være billigere at ansætte en intern supervisor
end at købe sig til ydelsen udefra
Ulemper
Det kan være vanskeligt at finde en person i
jobcentret med de nødvendige kompetencer
•

Det er dyrere at ansætte en supervisor end at
give rollen til fx mentorkoordinator eller leder
3. Ekstern supervisor
Fordele
• Kommunen kan nemt skifte supervisor, hvis
mentorerne mener, at der er behov for det
•

Der er som oftest et større udbud af personer
med de rette kompetencer

•

Mentorerne kan også drøfte problemer og evt.
konflikter med mentorkoordinator og/eller leder
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Ulemper
• Det kan være dyrere at købe sig til ydelsen end
at ansætte en supervisor
•

Eksterne supervisorer kan være mindre fleksible
ift. at møde op sammenlignet med en supervi
sor, som er en del af organisationen

4. Ingen systematisk supervision
Fordele
• Billigere end at ansætte en supervisor
Ulemper
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Oversigt over
håndbogens redskaber
I håndbogen er henvist til følgende redskaber:
Redskab 1:
Redskab 2:
Redskab 3:
Redskab 4:
Redskab 5:
Redskab 6:
Redskab 7:
Redskab 8:
Redskab 9:
Redskab 10:

Mentorens logbog
Henvisningsskema fra koordinerede sagsbehandler til mentor
Jobannonce
Dilemmacases til jobsamtalen
Fokuspunktliste
Eksempel på progressionsskemaer
Mentorhjulet
Mentoraftale
Metodebeskrivelse af reflekterende team til kollegial sparring
Borgercase, der kan anvendes til drøftelse af snitfladen mellem mentor
efter LAB og SEL § 85  NYT

Derudover findes også en række inspirationscases:
Organisering
CASE 1:
Etablering, opbygning og organisering af mentorkorps – hvordan kan det gøres?
CASE 2:
Mentor og voksenstøtte efter Serviceloven
– hvordan kan funktionerne sammentænkes?
CASE 3:
Supervision til mentorerne – hvordan kan der arbejdes med dette?
CASE 4:
Mentorers viden om beskæftigelsessystemet – hvordan sikres tilstrækkelig viden,
og hvad er ”tilstrækkelig”?
Indsats
CASE 5:
CASE 6:
CASE 7:
CASE 8:
CASE 9:

Mentors opgaver – hvilke opgaver løser mentor, og hvilke opgaver løser mentor ikke?
Tilrettelæggelse af mentorindsatsen – hvor mange timer om ugen bruger mentor,
og hvordan tilrettelægger mentor sin tid?
”Kontrakt” med klare mål og delmål – hvordan udarbejdes kontrakten,
og hvordan kan der arbejdes med borgerens progression?
Et godt match mellem borger og mentor – hvordan sikres dette?
Det tværfaglige samarbejde mellem mentor og jobkonsulent/sagsbehandler
– hvordan kan det tilrettelægges?

Kan rekvireres hos:
Arbejdsmarkedskontor Øst
Arbejdsmarkedskontor Syd
Arbejdsmarkedskontor Midt og Nordjylland
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