
 

Håndbog for mentorer  



Idéer og redskaber til dig som mentor


Indhold: 

• Forbered første møde


• Afstemning af forventninger 


• Walk and talk i naturen 


• Gode spørgsmål til samtale


• Øvelse “Fotografér dit liv”  



Forbered første møde 

Din unge mentee kan godt tænkes at være nervøs før jeres første møde, derfor kan det 
være rigtig godt, hvis du tager styringen på det første møde og gør dig en række 
overvejelser i forhold til at forberede dig herpå.


Overvejelser vedrørende det praktiske: 
• Hvor er det mest trygt, at vi mødes første gang?

• Hvor længe skal mødet vare?

• Skal jeg hjælpe den unge med at finde vej?


Overvejelser vedrørende indholdet: 
• Hvad skal jeg gøre for at gøre det første møde trygt og rart for den unge?

• Hvordan sørger jeg for at få brudt isen mellem os?

• Hvad skal vi nå på det første møde?

• Hvordan tager vi hul på forventningsafstemningen?

• Har jeg nogen særlige forventninger, som jeg skal have præsenteret?

• Hvordan skal kontakten mellem møderne foregå?

• I hvilket tidsrum er det i orden at den unge kontakter mig og hvor ofte?

• Har jeg et forslag til vores næste møde?

• Hvordan sørger jeg for, at den unge går glad og motiveret fra første møde?


Tips: 

• Det kan være en god idé at sende en sms dagen før første møde. Du kan fx skrive: “Jeg 

glæder mig til at møde dig i morgen. Jeg står X kl X. Vi ses!” 

• Aftal tid og sted for næste møde inden I skilles, og husk at holde kontakten til den unge 

mellem møderne. 



Afstemning af forventninger 

Det er vigtigt, at I ved et af de første møder får en snak om forventningerne til hinanden 
og til forløbet. 
I skal ikke nødvendigvis gennemgå alle spørgsmål, men dem som I finder relevante for 
jeres relation og forløb. 


I kan fx tale om... 


Spørgsmål til mentor: 

• 	Hvorfor har du valgt at blive mentor og mødes med en ung kvinde? 
TIP! Bring evt. dig selv på banen og inddrag egne erfaringer med at få støtte fra 
andre. 


• 	Hvad kan du bidrage med som mentor? 


• 	Hvad forestiller du dig at få ud af at være mentor? 


Spørgsmål til mentee: 

• 	Hvad var dine tanker omkring at skulle mødes med en mentor? 


• 	Hvad har du fået at vide om mig og om det at have en mentor? 


• 	Hvad forestiller du dig en mentor kan støtte dig i? 


• 	Hvad vil du gerne have at møderne handler om? 


• 	Hvad håber du at få ud af møderne med mig?


Spørgsmål til begge: 

• Hvor ofte mødes vi?


• Hvor længe varer vores møder?




• Hvor kan vi mødes, og hvor kan vi ikke mødes?


• Hvordan og hvornår aftaler vi næste møde?


• Hvornår er det i orden at aflyse et møde, og hvordan aflyser man?


• Hvordan holder vi kontakt mellem vores møder?


• 	Hvilke samtaler er i orden at fortælle videre til andre, og hvilke er ikke? 


• Hvilke forventninger har vi til de fælles aktiviteter med de andre i Wise Women-
fællesskabet?


 



Walk and talk i naturen 

At gå en tur og tale sammen ude i naturen giver en helt anden ramme for samtalen end 
hvis man sidder i et rum overfor hinanden. Her får du tips til at gøre gåturen optimal for 
mentorskabet.


WALK AND TALK - TIPS: 


• Brug gerne et område du kender, så du ikke skal fokusere på at finde vej.

• Sørg for, at området også er let tilgængeligt for din mentee.

• Gå gerne i naturområder med god plads - fx i skoven eller ved vandet - så der rum til 

fortrolighed.

• Giv plads til stilhed og pauser i samtalen. Sæt jer fx et rart sted (medbring evt. noget at 

sidde på) og lav en aftale om at sidde i stilhed og nyde naturen. Sæt gerne en alarm på 
telefonen, så begge ved, at indtil uret ringer sidder vi bare her i stilhed.


• Sørg for at have tøj på efter vejret og tal også med din mentee om dette.

• Overvej om det er en idé for jer at have en termokande the eller kaffe med eller noget 

koldt at drikke - at få lidt at drikke og holde en pause i gåturen et godt sted, kan give et 
andet input til samtalen.




Gode spørgsmål  

 

Til indledning af samtalen: 

• Hvad fylder hos dig i dag?


• Hvordan er det at være dig i dag?


Undervejs i samtalen: 

Spørg ind til det din mentee bringer på banen, fx:


• Kan du fortælle mere?


• Hvordan påvirker det dig?


• Hvilken støtte har du brug for i denne situation?


Til afrunding af samtalen: 

• Hvad tager du med fra vores snak i dag?


• Er der noget særligt du vil arbejde med/fokusere på det næste stykke tid?




Øvelse “Fotografér dit liv” 

Sæt fokus på et eller flere udvalgte emner over flere dage i dit hverdagsliv. Billederne kan 
være et godt og konkret udgangspunkt for dialog. 


Hvordan gør I? 

1. Aftal at I begge tager billeder af et bestemt tema til næste gang i mødes. Brug gerne 
jeres mobiltelefoner til at tage billederne 


2. Aftal hvad temaet for billederne skal være og tal om det 


3. Aftal hvor mange billeder I hver især skal tage 


4. Næste gang i mødes, skal I vise hinanden de billeder, I har taget 


5. Fortæl på skift om hvad jeres billeder forestiller og hvad de signalerer 


6. Tal evt. også om forskellighederne og lighederne i jeres billeder og årsagerne hertil 
(alder, opvækst etc.)  



Forslag til temaer: 

Tag billeder af...  

• 	En typisk dag i dit liv 


• 	De 3 ting der betyder mest for dig 


• 	Dine yndlingssteder 


• 	Noget der viser fritid 


• Din familie 


• 	3 ting du drømmer om 


• 	Noget der viser fremtid 


Find evt. selv på flere temaer... 
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