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- Hvad er en mentor? Svaret er, at ingen 

rigtig ved, hvad det er, – eller nærmere, at 

det er rigtig mange forskellige ting, spurg-

te og svarede seniorkonsulent og rådgiver 

om mentorer hos Cabi, Anette Hansen, 

retorisk ud i rummet. 

I løbet af en halv time gav hun eksem-

pler på mentorordninger. Mentorer har 

gennem tiden haft flere navne: Mentor, 

kontaktperson, støtte- kontaktperson, rol-

lemodel og sidemand har været nogle af 

dem. Mentorfunktionen kan bruges både 

på og udenfor arbejdspladsen eller udan-

nelsesinstitutionen, hvis det er en del af en 

beskæftigelsesrettet indsats. Borgernes 

jobcenter kan bevilge mentorstøtten, så-

fremt at den er afgørende for en beskæfti-

gelsesrettet indsats. 

Når man vil etablere en mentorordning 

skal man først og fremmest være opmærk-

som på Beskæftigelseslovgivningen, hvor 

sigtet er beskæftigelsesfremmende.  Er sig-
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mentor
– et vidtfavnende begreb

Som en ekstra godbid ovenpå en velgennemført generalforsamling i DHI fik de 
fremmødte indblik i mentorordninger, og hvordan kan man bruge mentorordnin-
ger på arbejdsmarkedet.

tet mere livsforbedrende, er der tale om 

Serviceloven, uddannelseslovgivningen når 

formålet er at gennemføre uddannelse, kri-

minallovgivningen når formålet er en krimi-

nalitetsfri tilværelse og endelig integrati-

onslovgivningen når formålet er at integre-

re udlændinge i Danmark.

Endelig kan en mentorordning være fri-

villig eller aflønnet via projektmidler.

Helt inde i skurvognen

John Liebach fra Fællesskab med mere 

perspektiv fortalte herefter om projektet 

Fællesskab med mere perspektiv, som sig-

ter efter at få fat i marginaliserede unge 

og sætte gang i en proces, som på sigt vil 

sikre dem en fast tilknytning til arbejds-

markedet. 

- Mit hjerte ligger hos de her unge 

mænd, som hænger med røven i vand-

skorpen. Jeg har selv været en af dem.  Det 

er oplagt at få gang i de unge mennesker 

via de mange byggeprojekter, der er i byen, 

fremhævede John Liebach. 

Fællesskab med mere perspektiv er 

blandt andet forankret hos 3F Anlæg og 

Byg i samarbejde med DHI. Man forsøger 

blandt andet at opbygge en modtagerkul-

tur på arbejdspladsen via mentorkurser for 

struktører. 

John Liebach fortalte også, hvordan 

han er med den unge på virksomhedsbe-

søg og med helt inde i skurvognen. Og 

hvordan man også yder støtte ved tilmel-

ding til grundforløbet på teknisk skole. 

- Mentorfunktionen fra sjakket fort-

sætter på teknisk skole. Det giver de unge 

en fordel, at de allerede har en tilknytning 

til erhvervslivet, når de begynder der, sag-

de han. 

Endelig fortalte DHIs konsulent Erik 

Bukh om morfarprojekt i Vejle. Projektet 

har været en kæmpe succes og affødt 

både omtale og stor opmærksomhed fra 

andre kommuner. Selv om projektet i DHI-

regi udløber i år, har der været enighed om 

fra de implicerede parter, at det skal føres 

videre i en tilsvarende form.

På www.cabiweb.dk/mentor kan du 

læse alt om mentorordninger. 

- Mentorfunktionen fortsætter på teknisk skole. 
Det giver de unge en fordel, at de allerede har 
en tilknytning til erhvervslivet, når de begynder 
der, fortalte John Liebach. 

- Hvad er en mentor? Svaret er, at ingen rigtig 
ved, hvad det er, – eller nærmere, at det er rigtig 
mange forskellige ting, sagde Anette Hansen, 
CABI.


