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KORT OM LÆR FOR LIVET
Lær for Livet er et seksårigt læringsprogram målrettet anbragte børn. Formålet er:

At støtte anbragte børn fagligt og personligt, så de på sigt kan gennemføre en 

ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.

Lær for Livet er Egmont Fondens signaturprogram, som blevet lanceret i 2013 med 

målet om at tilbyde intensive læringsforløb og mentorordning til 1000 anbragte børn 

i hele landet. Det svarer til, at 100 nye børn starter i programmet hvert år i 10 år.   

Programmet består af tre indsatser:

1.  Learning Camps. I børnenes første år i Lær for Livet deltager de i tre Learning 

Camps. De efterfølgende fem år deltager de i en årlig weekendcamp. Børnene 

bliver undervist i læsning, stavning og matematik samt i personlige og sociale 

kompetencer. 

2.  Mentorordning. Et seksårigt mentorforløb, hvor det enkelte barn får hjælp til 

lektielæsning af en frivillig ressourcestærk voksen et par timer om ugen.

3.  LFL Brobygning. Indsatsen skal styrke forankringen af børnenes læring fra 

Learning Camps til hverdagen i skolen og hjemme og sikre, at alle kræfter 

omkring barnet arbejder i samme retning.

Lær for Livets læringsprogram gennemføres i samarbejde med over 40 af landets 

kommuner, som visiterer og medfinansierer børnenes deltagelse i programmet. 

Børnene er normaltbegavede og mellem 9 og 13 år, når de starter i programmet.
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HVORFOR HAR LÆR FOR LIVET EN 
MENTORORDNING?
Langt de fleste børn i Danmark indgår i naturgivne, stabile og kontinuerlige 

relationer med deres forældre. Det privilegium nyder anbragte børn ikke. Anbragte 

børn oplever ofte brudte relationer med forældre, plejeforældre, voksne på 

anbringelsesinstitutioner, lærere osv. Børnenes netværk begrænser sig ofte til 

voksne med tilknytning til offentlige instanser.

De mange brudte relationer skaber særlige udfordringer for anbragte børn. 

De klarer sig bl.a. langt dårligere i skolen end andre jævnaldrende med samme 

kognitive evner.

Mentorrelationen kan være afgørende

Formålet med mentorordningen i Lær for Livet er at give børnene mulighed for 

at opbygge en kontinuerlig voksenrelation, der står helt uden for dette netværk. 

En voksen, ressourcestærk mentor har mulighed for at åbne op for børnenes 

oplevelsesverden og bidrage med input fra nye perspektiver.

Forskning viser, at sådanne kontinuerlige voksenrelationer kan have afgørende 

betydning for anbragte børns trivsel og succes i uddannelsessystemet. 

En værdifuld voksenrelation er positiv, styrkende og berigende for barnet, som 

gennem mentors interesse, engagement og støtte får mulighed for at udvikle sig 

fagligt – og i sidste ende gennemføre en ungdomsuddannelse.

VIDSTE DU AT…
Kun 30 procent af de 

tidligere anbragte børn og 

unge har gennemført en 

ungdomsuddannelse, når de 

er fyldt 25 år. For de ikke-

anbragte er det tal 80 procent.

HVAD KENDETEGNER EN GOD MENTOR?

En god mentor …

1.  Vil gøre en forskel i et anbragt barns liv

2.  Ønsker at støtte barnet fagligt

3.  Ser sig selv som en god rollemodel for barnet

4. Er stabil og pålidelig

5.  Har tid, lyst og overskud til at bruge et par timer 

 hver uge på at mødes med sit mentorbarn.

OM MENTORROLLEN
At være mentor i Lær for Livet er både spændende og 

udfordrende. Børnene er motiverede for at lære, men 

lever til tider under svære betingelser og vilkår.

Et læringsprogram – ikke et behandlingstilbud

Lær for Livet er et læringsprogram, og derfor skal 

mentor primært skabe værdi for mentorbarnets 

læring og almene dannelse og skal således ikke 

bevæge sig over i en behandlerrolle. Styrken ved 

mentorordningen er netop, at mentor står uden for 

behandlersystemet.

Arbejdet er frivilligt

Erfaringen viser, at det har positiv betydning for 

barnet at indgå i en relation med en voksen, der er 

uafhængig af det offentlige system, og som har valgt 

at støtte barnet af lyst og et godt hjerte. Derfor er 

rollen også ulønnet.

Mentoren er konstruktiv

Som mentor støtter du dit mentorbarn ved at bruge 

dine personlige, faglige og sociale kompetencer. 

Dit fokus ligger på barnets kompetencer fremfor 

svagheder, og du støtter ham eller hende i at tage 

ansvar for egen læring, udvikling og fremtid.

Adgang til introkurser og supervision

Før du starter i rollen som mentor, inviteres du på Lær 

for Livets introduktionskursus, hvor du vil blive klædt 

godt på til opgaven som mentor. Du vil som mentor 

løbende have adgang til professionel supervision.
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AKTIVITETER MED DIT MENTORBARN
Møderne med dit mentorbarn har først og fremmest et fagligt fokus, og dernæst 

indeholder mentorrollen et almendannende element. 

Lektielæsning

Mentorrollen består primært i at hjælpe barnet fagligt. Derfor vil møderne naturligt 

dreje sig om at lave lektier. Det indebærer f.eks. at:

- Skrive en stil

- Læse højt for hinanden

- Lave matematikopgaver

- Forberede en præsentation

- Tale om faglige udfordringer.

Med støtte fra Lær for Livet udarbejder du sammen med dit mentorbarn en plan 

med konkrete faglige mål. At skabe en værdifuld og meningsfuld relation gøres 

bedst i samarbejde med barnet. Det er vigtigt, at du som mentor løbende gør både 

små og store fremskridt til en succesoplevelse for barnet.

Andre aktiviteter 

Idet mentorrollen indeholder et almendannende element, bliver du som mentor 

tildelt et årligt rådighedsbeløb på 1500 kr., så du på eget initiativ kan invitere dit 

mentorbarn til f.eks. at se en udstilling, en koncert, et teaterstykke eller lignende. 

Det er også en god måde at understøtte relationen til dit mentorbarn.

HVOR MEGET TID BRUGER 
EN MENTOR?
En succesfuld mentorordning forudsætter 

regelmæssige møder mellem mentor og 

mentorbarn. Det afgørende er, at møderne giver 

mening og er en reel hjælp for barnet i forhold til 

skolearbejdet. 

Lær for Livet anbefaler, at I mødes et par timer en fast 

dag om ugen 3-4 gange om måneden. I ferieperioder 

aftaler du selv med dit mentorbarn, om møderne skal 

finde sted eller ej. 

Møderne kan finde sted både hos dig privat, hos 

mentorbarnet eller f.eks. på et bibliotek. Tal med 

dit mentorbarn og anbringelsesstedet om, hvad  

der passer bedst. Det er mentor, der sørger for, at 

møderne finder sted.

Som mentor skal du, ud over de ugentlige møder, 

afsætte tid til de almendannende aktiviteter med 

mentorbarnet og til supervision i regi af Lær for Livet 

tre gange om året. 
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GODT AT VIDE

Uddannelsesweekend afholdes pt. to gange om året 

og er af to dages varighed. Man deltager kun en gang.

Supervision tilbydes tre gange om året i dit 

lokalområde.

Du kan se datoer for alle arrangementer på 

laerforlivet.dk. Lær for Livet sørger for forplejning 

og dækker transportudgifter til og fra kurser og 

supervision.
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SÅDAN SØGER DU
Lær for Livet gennemfører altid en grundig vurdering af mentorkandidaten forud for 

et match med barnet. Rekrutteringsprocessen består af følgende trin:

- Mentorkandidaten fremsender ansøgning og CV med mail eller post

- Lær for Livet gennemfører et telefoninterview med kandidaten

- Lær for Livet indhenter børne- og straffeattest

- Lær for Livet mødes og afholder en samtale med kandidaten

- Til sidst vurderer Lær for Livet, om der er et match mellem kandidaten og 

 et mentorbarn.

Inden du søger, kan du med fordel gå ind på laerforlivet.dk under menuen Her 

mangler vi mentorer for at se, om vi mangler mentorer i dit område. Vi får hele tiden 

nye mentorbørn, og vi opdaterer listen løbende.

HVEM KAN SØGE?

Lær for Livet modtager gerne en ansøgning 

fra dig, der som minimum har gennemført en 

ungdomsuddannelse. Vores mentorer er typisk 

mellem 22 og 72 år og kan være alt fra ingeniør til 

lærer, under uddannelse, eller de har måske forladt 

arbejdsmarkedet. 

Fælles for de mentorer, Lær for Livet rekrutterer er, at 

de gerne vil gør en forskel for et anbragt barn, at de 

er stabile, har overskud til opgaven, og at de kan og 

vil agere som en god og motiverende rollemodel for 

barnet.

NÅR DU ER BLEVET MENTOR
Når du er blevet godkendt som mentor, skal du 

deltage i Lær for Livets uddannelsesweekend. 

Derudover inviteres du tre gange om året til 

gruppesupervision og netværk i dit lokalområde.

Uddannelsesweekend

Før du møder dit mentorbarn kommer du på 

uddannelsesweekend sammen med andre nye 

mentorer. Uddannelsesweekenden er et obligatorisk 

introduktionskursus, der skal klæde dig på til din nye 

rolle som mentor. Kurset består af en kombination af 

oplæg og øvelser, hvor du bl.a. beskæftiger dig med 

emner som:

• Mentors rolle og opgaver

• Motivation af barnet

• Konflikthåndtering

• Faglig inspiration.

Når kurset er gennemført, er du klar til det første 

møde med dit mentorbarn. I vil begge modtage 

materiale forud for mødet.

Supervision

Alle mentorer tilbydes gruppesupervision tre gange 

om året, der giver adgang til professionel sparring om 

relationen til dit mentorbarn. Møderne forestås af en 

fagperson. Mellem supervisionsmøderne anbefaler 

Lær for Livet, at du bruger dit netværk af mentorer fra 

dit lokalområde til erfaringsudveksling og inspiration.
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MØD EN MENTOR
Til daglig er Karsten Madsen 

karriererådgiver i Dansk Magisterforening, 

men i sin fritid er han frivillig mentor for 

en 14-årig dreng i Lær for Livet. 

Hver tirsdag kl. 16 besøger Karsten Madsen 

en anbragt dreng hos hans plejefamilie i 

København. Drengen går i 7. klasse og har 

svært ved dansk og matematik. 

På den måde adskiller drengen sig ikke 

voldsomt fra mange andre anbragte 

børn. De halter nemlig fagligt efter deres 

klassekammerater, som ikke er anbragt 

uden for hjemmet. Det vil Karsten gerne 

lave om på. Han har derfor meldt sig som 

frivillig mentor i Lær for Livet.

”Jeg kommer fra et miljø, hvor der ikke 

var nogen stimulerende voksne omkring 

mig. Fællesskabet i et drengekor og et 

par opmærksomme voksne gav mig troen 

på, at der var noget, jeg var god til. Jeg vil 

gerne selv være den person for andre, fordi 

jeg ved, hvilken kæmpe betydning, det har 

både fagligt og socialt,” fortæller Karsten 

Madsen, der har været mentor siden 2015.

God respons fra plejefamilien

”Den dreng, jeg er mentor for, bliver hurtigt 

distraheret. Han bruger meget krudt på 

at tolke, hvad der sker omkring ham af 

forskellige relationer. Så for mig handler det 

om at arbejde målrettet og lukke verden 

ude, når vi er sammen. Jo mere vi lykkes 

med det, des mere forsvinder de andre 

ting. Jeg kan træne ham i at holde fokus, 

også når det kommer lidt modstand. Det, at 

man ikke giver op, når tingene bliver svære, 

er en god egenskab,” forklarer Karsten og 

fortsætter, ”og jeg får en god respons på 

arbejdet fra plejefamilien,” slutter Karsten.

Som mentor er man en betydningsfuld 

voksen for et barn, der typisk har få 

rollemodeller og et begrænset netværk 

omkring sig.

”Når vi laver lektier sammen, så plejer jeg 

at drage nogle paralleller til de ting, der 

sker ude i verden. Jeg oplever, at jeg er 

med til at åbne et vindue ud mod verden 

for ham, ” slutter Karsten. 

Frivillig mentor Karsten Madsen er cand.
scient.pol. og karriererådgiver i Dansk 

Magisterforening.

HVILKE FORDELE ER DER VED AT 
VÆRE MENTOR?
Som mentor i Lær for Livet bliver du en del af et meningsfuldt og professionelt 

projekt, hvor du først og fremmest får muligheden for at gøre en forskel for et 

anbragt barn. Du kommer desuden til at møde andre mentorer, danne netværk, og 

blive opdateret om den nyeste viden på området. Arbejder du i forvejen med børn og 

unge får du et fagligt udbytte, som du kan tage med videre i dit arbejde.

KOM GODT I GANG
Hvis du vil vide mere om Lær for Livets mentorordning, så læs mere på 

www.laerforlivet.dk. Her finder du også et ansøgningsskema, du kan udfylde, hvis 

du er interesseret i at blive mentor.

Du kan også få mere information ved at skrive eller ringe til Lær for Livet:

Mail: kontakt@laerforlivet.dk

Telefon: 61 15 64 44
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KONTAKT
Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen 
til at kontakte os på kontakt@laerforlivet.dk 
eller på tlf. 61 15 64 44

ET INITIATIV FRA EGMONT FONDEN
Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, 
der driver medievirksomhed og almennyttigt 

virke. Målet med det almennyttige arbejde 
er et godt liv for børn og unge. Lær for Livet 

er udviklet og iværksat af Egmont Fonden 
 www.egmontfonden.dk


