
 

Mentoruddannelse 
Tilrettelagt for de frivillige mentorer i Vejen kommune 

 
Formålet med uddannelsesforløbet er at tilføre dig kompetencer, der øger din evne til at: 

• opbygge en positiv relation til den borger som du er mentor for 

• fokusere på ressourcerne hos den du er mentor for 

• håndtere vanskelige samtaler  

• motivere til udvikling eller adfærdsændring 
Vi træner de grundlæggende redskaber, som er vigtige i rollen som frivillig social mentor. 
 
Tilrettelæggelse: Uddannelsen er tilrettelagt som et forløb på 3 enkelte dage så der er mulighed for 
at arbejde med det man lærer mellem undervisningsdagene.  
 
1. kursusdag: Lørdag 5.oktober   

• Rollen som mentor – hvad er en god mentor? Hvad er opgaven og hvordan passer man på 
sig selv som mentor? 

• Oplæg om positiv psykologi og styrketesten 

• Aktiv lytning og feedback – oplæg og træning i to af de vigtigste kommunikationsværktøjer i 
mentorarbejdet 

 
2. kursusdag: Lørdag 26.oktober 

• Personstyrketesten – hvor er dine styrker – og hvad betyder det for mentorarbejdet.   

• Den gode samtale - hvordan får man det svære sagt på en ordentlig måde? 

• Integration af borgere med en anderledes kulturel baggrund. Hvordan griber man det an? 
 
3. kursusdag: Lørdag 23.november 

• Motiverende samtale – hvordan motiverer man via samtalen  

• Psykisk syge og sårbare på arbejdspladsen - hvad kan man gøre som mentor for psykisk 

syge eller sårbare.   

• En anerkendende tilgang – en mentor har fokus på styrker og ressourcer hos borgeren 

• Afslutning, deltagerbevis og evaluering på uddannelsesforløbet. 
 
Alle dage fra kl.8.00 til 15.00. Efter forløbet udstedes der deltagerbevis.  
 
Uddannelsesforløbet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, fælles dialog, 
erfaringsudveksling og øvelser. Der lægges stor vægt på at give deltagerne konkrete redskaber til at 
håndtere opgaven som mentor. 
 
Kursusledelse: William Husted, udviklingskonsulent og psykoterapeut. Har afholdt kurser og 
uddannelsesforløb for mentorer i mange år og i flere kommuner.   
 
Sted: BUC, Industrivej 15, 6650 Brørup 
Forplejning: Der vil være kaffe, rundstykker, vand samt frokost. 
 
Nærmere information og tilmelding: Allan Kühne Nielsen, akn@vejen.dk, 2494 0968 eller  
Tatiana Rusuberg, TSZR@vejen.dk, 2965 9714                 
 
Tilmelding senest fredag 27.september 2019 
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