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Mentorer for elever i 9. og 10. klasserne 
 
 
 

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning - Ringsted ⋅⋅⋅⋅ Slagelse ⋅⋅⋅⋅ Sorø kommuner 
 

UU Vestsjælland søger mentorer til elever 
i 9. og 10. klasser i Slagelse Kommune, så 
eleverne hjælpes til at gå i gang med en ud-
dannelse. 
 
Baggrund: 
Alt for mange unge falder fra ungdomsuddan-
nelserne. Som mentor kan du hjælpe den un-
ge i overgangen fra folkeskole til ungdomsud-
dannelse, så han/hun får en god start på ud-
dannelsen. Det gør chancen for at den unge 
gennemfører uddannelsen meget større. 
  
Hvem er de unge? 
Målgruppen for mentorordningen er unge med 
personlige, sociale eller faglige udfordringer, 
som kan overvindes gennem etablering af en 
god voksenkontakt/et godt netværk. 
 
  
En god mentor kan støtte, når det er på-
krævet – og fornemme, hvornår den unge 
’kan selv’, så mentor ikke skal ’blande sig’. En 
god mentor skal være god til at lytte og have 
hjertet på rette sted. Det at være mentor 
handler i høj grad om at ville andre menne-
sker det bedste. Det kræver menneskelig ind-
sigt, interesse og overskud. 
 
Et mentorskab opstår ud fra et behov hos 
den unge. Som mentor inddrager man ofte 
den unges personlige og sociale forhold for at 
nå målet – som er gennemførelse af en ud-
dannelse. En mentor fungerer ofte som en art 
bindeled mellem familie, vejledere, faglærer 
samt andre i den unges netværk. Mentoren 
hjælper med at ’klæde den unge på’ i forhold 
til de krav og tilbud, som han/hun står over-
for. Man kan sige at Mentor er en person, der 
bliver en slags katalysator for et andet men-
neskes succes. 
 
Mentorkursus 
Det er vigtigt at en mentor er forberedt til 
opgaven. Derfor vil alle mentorer gennemgå 
et mentorkursus før de påbegynder mentor-
rollen. Mentorkurset afvikles over to aftener  
kl. 17.30 – 22.00 i samarbejde med Mentor 

company, som uddanner mentorer i hele lan-
det.  
 
Sådan gør du! 
Hvis du kan se dig selv som mentor, så skriv 
til os og fortæl om dig selv, og om hvorfor du 
kunne tænke dig opgaven. 
Vi regner med at skulle bruge omkring 40 
mentorer til at hjælpe de unge videre, så tøv 
ikke, men send din ansøgning til os nu! 
(Du skal have en ren straffeattest). 
 
Opgaven er ikke lønnet 
Arbejdet som mentor er ulønnet, men udgifter 
(fx til transport, cafe-snak med den unge 
etc.) dækkes indenfor en aftalt ramme. 
Arbejdets omfang vil svare til ca. 1 time om 
ugen i gennemsnit. 
Som mentor bliver du gratis medlem af for-
eningen Mentorkorps Slagelse, som afholder 
temamøder for at videreuddanne mentorerne, 
ligesom fælles erfaringer udveksles. 
 
Informationsmøde, mandag den 8. marts 
kl. 19-20 hos Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning, Langes Gård 10, Slagelse, hvor du 
kan møde os (UU), Mentorkorps Slagelse og 
Mentor company. 
 
UU Vestsjælland  
Langes Gård 10, 1. 
4200 Slagelse 
www.uuvestsjaelland.dk 
tlf.: 70 10 90 12 
 
For yderligere information kontakt  
Finn Mikkelsen på tlf. 30 10 69 82 eller 
finn@uuvestsjaelland.dk  
 
UU Vestsjælland, Ungdommens Uddannel-
sesvejledning Vestsjælland, er et samarbejde 
mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommu-
ner.  
UU vejleder om uddannelse og erhverv for 
elever i grundskolen og 10. kl. - og for unge 
op til 25 år, som ikke har gennemført en ung-
domsuddannelse.  

 


