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JOANNA
Af: Kim Larsen
–––––

Ta' mig med til dit drømmeland
der hvor man kan drømme
og ta mig med ud i verdens larm
der hvor man kan larme

Ta' mig med til Joanna
ta' mig med, ta' mig med, ta' mig 
med
hvis det er der hvor man ikke 
bare skal passe sig selv

Ta' mig ud til det store hav
der hvor man kan svømme
og ta' mig op i den tynde luft
der hvor man kan svæve

Ta' mig med til Joanna
ta' mig med, ta' mig med, ta' mig 
med
hvis det er der hvor man ikke 
bare skal passe sig selv

Ta' mig ud i den grønne skov
der hvor man kan spire
og ta' mig med ind til storbyens jag
der hvor man kan jage

Ta' mig med til Joanna
ta' mig med, ta' mig med, ta' mig 
med
hvis det er der hvor man ikke bare 
skal passe sig selv



”Den enkelte har aldrig med et andet 
menneske at gøre uden, 
at han holder noget af dets liv i sin hånd. 
Det kan være meget lidt, en forbigående 
stemning, en oplagthed, 
man får til at visne, eller som man vækker, 
en lede man uddyber eller hæver.
Men det kan også være forfærdende 
meget, så det simpelthen står til den 
enkelte, 
om den andens liv lykkes eller ej.”

K.E. Løgstrup, ”Den Etiske 

Fordring”, Gyldendal 1956.



SIG GODDAG TIL 
DIN SIDEMAKKER

• Hvad hedder jeg?

• Hvor er jeg fra?

• Hvorfor meldte jeg mig som mentor?



11.00-11.50 Velkomst og introduktion til Lær for Livet
v. Kristine Bang Andreasen og Nathalie Kolbjørn Jensen Lær for Livet

11.50-12.00 Fællesbillede

12.00-12.45 Frokost

12.45-13.15 Erfaringer fra mentorer: Marlene, Sabine og JON

13.15-15.00 Børnegruppen i Lær for Livet 
v. Susie Agerbo Henriksen, socialpædagog i Lær for Livet

15.00-15.15 Pause

15.15-17.00 Inspiration til læringsredskaber fra Learning Camp 
v. Julie Hardbo og Diana Rosenlind, lærere i Lær for Livet

17.00-18.00 Pause

18.00-19.30 Middag

19.30-20.30 C:ntact – fortællinger fra unge der har været anbragt som børn

20.30-22.00 Aftenkaffe for dem der har lyst

PROGRAM LØRDAG



Inden 9.00 Check ud af værelser

07.30-08.30 Morgenmad

08.30-08.45 Morgensang i Høresalen 

08.45-12.00 De første 100 dage som mentor – del 1 
v. Pia Ravn, konsulent

12.00-12.45 Frokost

12.45-13.30 De første 100 dage som mentor – del 2 
v. Pia Ravn, konsulent

13.30-14.00 Opsamling på weekenden: Hvad sker nu? 
v. Kristine Bang Andreasen og Nathalie Kolbjørn Jensen, Lær for Livet

14.00 Taxaer til Odense Banegård.

PROGRAM SØNDAG



HVORFOR 
LÆR FOR LIVET?
Lær for Livet styrker anbragte og udsatte børn 
og unges læring og livsduelighed, så de på sigt 
kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hvorfor?

• Kun 50 % af de anbragte gennemfører 9. 
klasse med et afgangsbevis i hånden

• Og de der gør får i gennemsnit to karakterer 
lavere end ikke-anbragte børn

• Seks år efter grundskolen har kun 24 % en 
ungdomsuddannelse. Det tal er 77 % for 
andre unge (KL nøgletal 2019).

”Hvis man skal forbedre anbragte 
børns fremtidsudsigter, skal man 

forbedre deres skolegang ved at give 
systematisk støtte til deres 

skolearbejde.”
Bo Vinnerljung, professor emeritus, 

Stockholm Universitet



DE ANBRAGTE OG UDSATTE 
HAR REGERINGENS FOKUS

• Lær for Livet faciliterede, at seks 
unge fra programmet skrev en 
kronik til Politiken i november 
2019 med 10 gode råd til 
børnenes statsminister

• Mette Frederiksen citerede 
kronikken i nytårstalen 

• Efterfølgende stor debat. De 
unges stemme kom i alle medier 
med fokus på nødvendigheden af 
en særlig indsats

• Regeringsudspil 13. januar 2020 
med bl.a. ny Barnets Lov



HVEM ER 
BØRNENE?

• 9-13 år, når de starter i programmet

• Anbragte – men målgruppen er udvidet til også 
at indeholde børn med forebyggende 
foranstaltninger

• ”Kognitivt inden for normalområdet”

• Børnenes sagsbehandlere visiterer og vurderer, 
om barnet kan have gavn af Lær for Livet

I Danmark er ca. 13.000 børn og unge anbragt uden for 
hjemmet. Det svarer til knap 1% af alle mellem 0-22 år.



OM AT VÆRE 
LEARNING KID
Learning Kid Jasmin fortæller … 

https://www.youtube.com/watch?v=kAxKnrCiuso

https://www.youtube.com/watch?v=kAxKnrCiuso


LÆR FOR LIVET
• Finansieret af Egmont Fonden, LB Forsikring og 

de kommunale samarbejdspartnere

• LB Forsikring bidrager til mentorordningen 
økonomisk – og ift. rekrutteringen af nye 
mentorer

• I 2019 dimitterede den første årgang – og den 
syvende årgang startede.

• Cirka 400 aktive børn.

• Cirka 350 frivillige (Fx mentorer, interviewere og 
HR-frivillige). 
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STATUS EFTER 9. KLASSE
- PÅ TVÆRS AF ÅRGANGENE

Kilder: Data indsamlet af LFL hos anbringelsessteder, kommuner og mentorer

69 ud af 81 er 
godt på vej!



INDSATSEN

Learning Camp
• 10 dages kickstart-camp og 

min. 7 camps – herunder 
tema-camps

• Dansk og matematik

• Lær at lære

• Personlige og sociale 
kompetencer.

Mentor
• Frivillig voksen

• 2-4 møder pr. måned

• Lektier + almen dannelse

• Digitale og fysiske møder

• Alternative modeller under 
udvikling – digitale 
mentorskaber.

Brobygning
• Styrke læringsmiljøet 

omkring børnene

• Bygge bro mellem indsats i 
skole, anbringelsessted og 
Lær for Livet

• Faglige digitale livliner til 
mentorer og 
anbringelsesstederne. 



LEARNING CAMP

” Før gik jeg meget stille med dørene 
om, at jeg var i plejefamilie. Men 
mødet med andre anbragte hjalp 
mig til at komme over det og ikke 

være flov over det. Før troede jeg, at 
der var noget galt med mig.”

- Learning Kid, årgang 2013

• Opnå en ”læringsidentitet”
• Tæt på den enkeltes udfordringer og 

potentialer
• Anerkendende tilgang
• Føle sig som en del af et fællesskab





…endnu!



MENTORORDNINGEN

• En stabil, pålidelig voksen

• Løbende faglig støtte mellem camps

• Det lange seje træk

• Mentorbarnets allierede

• Vigtigheden af at du er frivillig



https://www.youtube.com/watch?v=eRbhu6zGdGM&t=2s

FRA SPECIALKLASSE TIL 
NORMALKLASSE

https://www.youtube.com/watch?v=eRbhu6zGdGM&t=2s


FRA KRONIKKEN…

”Alle skal have en mentor

I Lær for Livet har vi haft en mentor. En mentor er en frivillig 
voksen, som er sammen med dig, fordi hun eller han gerne 
vil. Og ikke fordi, hun eller han får penge for det. En mentor 
er et trygt rum og en stabil voksen, der er der, når du har 
brug for det. En mentor kan også være der, hvis du flytter til 
en ny plejefamilie, flytter hjem eller på institution. 

Vores mentorer har hjulpet os, når det var svært at se 
meningen med skolen. De har været med til vores 
konfirmationer og fødselsdage, og de har hjulpet os igennem 
eksaminerne. 

Nogle gange har lærerne sagt, at vi må få hjælp til lektierne 
derhjemme. Men vi kan ikke altid få hjælp derhjemme. 
Pædagogerne på et opholdssted kan fx ikke altid hjælpe med 
matematik. De har jo ikke valgt at arbejde med matematik, 
de har valgt at være pædagoger. Derfor har vi brug for en 
mentor. En mentor handler også om at have en rollemodel –
hvis du har forældre, som er misbrugere eller er syge, så tror 
du heller ikke, at du kan gøre det bedre, men du er jo ikke 
dine forældre. Du skal finde en person at se op til. ”



DIN 
MENTORMAPPE
• Infoark om det barn du skal være 

mentor for

• Billede

• Materiale fra de camps som 
mentorbarnet har deltaget i

• Forskellige værktøjer til dit 
mentorarbejde.



HVIS DU BLIVER I 
TVIVL

• Spørgsmål til dit mentorbarn

• Tvivl om mentorgerningen

• Kontakt til anbringelsesstederne 



MENTORSPARRING
• Tre gange årligt i 15 forskellige byer.

• Professionel supervisor faciliterer.

• Understøtte kvaliteten af mentorernes arbejde med 
mentorbørnene.

• Regelmæssig deltagelse i mentorsparringer sikrer, en 
tilknytning til Lær for Livet som program.

• Sikre at mentorerne føler sig trygge i arbejdet med 
mentorbørnene.

• Lær for Livet stiller krav om, at man som ny mentor 
deltager i de første to mentorsparringer i ens eget 
lokalområde om muligt. Herefter anbefaler Lær for 
Livet, at man deltager i mindst én mentorsparring årligt 
– men meget gerne i alle tre.



FÆLLESBILLEDE I GÅRDEN 
OG FROKOST IND TIL 

12.45



MØD TRE MENTORER
MARLENE, SABINE OG JON



SØNDAG



HVAD SKER DER NU?

• Den første kontakt og besked til anbringelsessted

• Send evt. et brev

• Forventningsafstemning



LÆR FOR LIVET 
SUPPORTEN

• Ringer ud to gange om ugen

• Opstartssamtaler

• Trivselssamtaler

• Samtaler med anbringelsessteder

• Kan hjælpe, hvis du har udfordringer

• Ellers – Ring til Lær for Livet!



REFUSION



LÆR FOR LIVETS HJEMMESIDE

• Værktøjer

• Læringsplatforme

• Alineas fagportaler: Få et UNI-login

• Mulighed for at bestille fagmaterialer

• Oversigt over andre mentorer i Lær for 
Livet

• Mentorlogin: Mentor123!



TAVSHEDSPLIGT 

Du har tavshedspligt vedrørende de forhold, som du bliver bekendt med i 
forbindelse med dit arbejde som mentor, og som ifølge deres natur må anses 
for fortrolige, fx årsagen til dit mentorbarns anbringelse. Tavshedspligten 
ophører ikke, når du fratræder.

Er du i tvivl så ring og snak med Lær for Livet.



GDPR – PERSONDATA  

Oplysninger om dit mentorbarn

Du modtager mange informationer om dit mentorbarn, og det er vigtigt, 

at du behandler dem forsvarligt – både de fysiske kopier

og når du kommunikerer elektronisk via fx e-mail. 

Derudover må du ikke dele oplysninger (dette inkluderer billeder og video)

om dit mentorbarn på internettet, herunder via mail eller anden 

kommunikation. 



Tjek ud



Tak for nu ☺
HUSK! RING, SKRIV, GIV LYD HVIS DU HAR 

BEHOV FOR NOGET. 


