
TILMELD DIG

MENTOR
KURSUS
Et godt tilbud
til medarbejdere, tillidsvalgte 
og ledelsesrepræsentanter



God
modtager-
kultur på

arbejds-
pladserne

■ Positiv modtager-
 kultur på 
 arbejdspladsen
 Skrevne og 
 uskrevne regler 
 på arbejdspladsen

■ Hvad kendetegner 
 personer i praktik 
 – ligheder/
 forskelligheder
 Udsatte unge, 
 borgere med anden 
 etnisk baggrund 
 end dansk, borgere 
 med diagnoser m.v.

Formålet med 
mentorkurserne 
er at skabe en 
positiv modtager-
kultur på 
arbejdspladser.

Kurserne vil give 
mentorerne en 
forståelse af rollen 
som mentor, og give 
dem kundskaber 
og redskaber, så de 
bliver personligt og 
fagligt rustet til at 
støtte og vejlede 
nyansatte kolleger 
og praktikanter. 

Kurset giver samtidig 
mulighed for at 
indgå i et netværk 
med andre mentorer.

INDHOLD

LO tilbyder i øvrigt 
”opfølgningsdage” 

– hvert halve år mødes mentorer 
i LO for erfaringsudveksling, 

evaluering og aftaler 
om ændrede/nye tiltag. 



Målgruppe
Medarbejdere på 

virksomheder, der 
tilbyder praktikforløb 
til borgere uden for 

arbejdsmarkedet.

Medarbejdere som 
er interesseret i at 

hjælpe borgere til en 
fast tilknytning til

arbejdsmarkedet og/
eller i gang med en 

erhvervsuddannelse.

Medarbejdere der 
gerne vil hjælpe 

kommende kolleger 
”ind i varmen”.

Kursus-
bevis
udstedes
efter

basiskurset
og efter hvert
”speciale”

■ Mentors rolle 
 og opgaver
 Den første samtale 
 og afklaring af 
 forventningerne, 
 den svære samtale 
 og konflikthåndtering

■ Samarbejdet 
 med LO-KIG

■ Cases fra 
 det virkelige liv

Det er vigtigt for os, at der foregår læring 
på kurset, at kursusdeltagerne i høj grad 
aktiveres så al den viden og de ressourcer, 
som gruppen indeholder, kommer i spil. 

LO tilbyder i øvrigt 
”opfølgningsdage” 

– hvert halve år mødes mentorer 
i LO for erfaringsudveksling, 

evaluering og aftaler 
om ændrede/nye tiltag. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
 
 

Basiskursus: Tirsdag - onsdag 6. og 7. februar 
 Mandag - tirsdag 12. og 13. marts
 Mandag - tirsdag 9. og 10. april
 Tirsdag - onsdag 15. og 16. maj

Specialedage: Onsdag den 11. april 
 Onsdag den 23. maj
 Onsdag den 6. juni

Alle kursusdage er kl. 8.00 - 15.00

Sted: Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 
8000 Aarhus C, lokale 1.

Forplejning: Morgenkaffe med brød samt
frokost serveres på alle kursusdage.

Deltagergebyr dækker forplejning, materialer og undervisning
Basiskurserne, pr. kursus: 2240 kr.
Specialedage, pr. kursus: 1120 kr.             

Deltagelse som led i et mentorforløb i forbindelse med IGU 
sker efter nærmere aftale med Janus Hans Hedemann, 
Integration & Fleksjob, Beskæftigelsesforvaltningen, 
tlf.: 51 57 50 72 - janhed@aarhus.dk

For kursister organiserede i en LO-fagforening betaler LO 
kursusgebyr. LO Aarhus/fagforeningen betaler for tabt arbejds-
fortjeneste, med mindre arbejdsgiveren giver fri med løn.

Tilmelding og yderligere oplysninger om kurset 
– se hjemmeside: www.komigang.info.mentorkursus

Se også vores Facebookside: 
Kom I Gang med mentorkursus

Ramme
2 dages basis-
kursus + 
1 specialedag, 
som er rettet 
mod f.eks. 
flygtninge/
indvandrere, 
udsatte unge 
m.v.

Der indlægges 
kortere pauser 
efter behov.

Afviklingstidspunkt i 2018


