
Lær for Livet
Mentors første 

100 dage



Formål med 
workshoppen
At forberede dig til møderne med dit 
mentorbarn ved at gøre dig til en 
reflekteret praktikker ift.:    

• Hvordan du skaber udviklende 
relationer til dit mentorbarn

• Hvordan du håndterer de forskellige 
interessenter rundt om mentorbarnet.

Workshoppen faciliteres af Pia Ravn



Vi sætter rammen 
for workshoppen

• En god rammesætning 
er samtidig en 
forventningsafstemning 
til både indhold og 
proces

• Husk det, når I 
arbejder som mentorer! 

• Refleksion over egen opvækst

• Relationsnettet – hvordan bruger du det?

• Dine centrale interessenter

• Opstart af et mentorbarn

• Momentum med et mentorbarn

• Sådan vil jeg arbejde med mit mentorbarn

• Læring og opsamling



Reflekter over dit 
levede liv

Som mentorer er vores vigtigste aktiv, at vi har levet vores liv og det 
bruger vi aktivt, når vi arbejder:

• Kig tilbage på din barndom og ungdom; hvem har været der for dig i 
forskellige situationer

• Udfyld det udleverede ark

• Arbejd individuelt og gør dine notater

• Når du har udfyldt arket: Identificér om der var én person, som blev 
listet flest gange i de forskellige kategorier. Identificér om der var 
navne, som overraskede dig på listen. Reflektér over din udfyldelse.



Walk & Talk

• Værdien af en lærende 
samtale

• Moving body – moving
mind

• Fortæl om den 
person, som har haft 
stor betydning for din 
barndom/ungdom –
brug dine noter og 
refleksioner

• Sørg for, at I begge 
kommer omkring hele 
arket

• Vi samtaler, mens vi går – det letter 
vores tanker

• Vi er nysgerrige og ønsker at forstå 
den andens perspektiv

• Vi er uformelle og energifyldte (gå 
gerne lidt raskt)

• Emnet er givet; del jeres refleksioner 
om det ark, I lige har udfyldt

• Tal om, hvordan I vil tale sammen; 
først den ene eller skiftevis

• Husk tavshed er også at arbejde!



Det ved vi om 
relationer

• One size does not 
fit all!

• Forskning viser, at 
hvis et barn har 
mindst én god 
voksenrelation, så 
er der et godt 
udgangspunkt for 
udvikling.

• Relationer ”smitter”. Ex. Hvis læreren eller 
plejemor kan lide mentor, så påvirker det 
barnet

• Vi kan arbejde intentionelt med relationer 

• Relationer har forskellige elementer

• Unge har mindst erfaring med indflydelse 
og udvidelse af muligheder

• Unge med stærke relationer er mere mod-
standsdygtige over for stress og modgang.



Relationsnettet

Udfordring/Challenge 

Barnet

Vis afhængighed
Lyt
Tro på mig
Vær varm
Opmuntre 

Omsorg/Care 

Støtte/Support 
Medindflydelse/
Power 

Muligheder/
Possibilities

Kilde: Developmental Relationships Framework ved Search Institute, USA

Stå på tæer
Hold mig ansvarlig
Forvent det bedste
Reflekter over fejl

Inspirer
Udvid horisonten
Introducer mig til 
andre

Naviger
Vejled
Sæt grænser
Bemyndig mig

Respekter mig
Inkluder mig
Samarbejd
Lad mig lede



Relationsnettet
for mentorbarnet

Udfordring/Challenge 

Barnet

Familie

Skole 

Lær for Livet  

Fritidslivet 

Omsorg/Care 

Støtte/Support 
Medindflydelse/
Power 

Muligheder/
Possibilities

Kilde: Developmental Relationships Framework ved Search Institute, USA



Relationsnettet
Omsorg

Vær en, jeg kan stole på

Vær opmærksom, når vi er sammen

Få mig til at føle mig værdifuld og 
set

Vis, at du godt kan lide at være 
sammen med mig

Værdsæt min indsats og resultater

Udfordre

Forvent, at jeg lever op til mit 
potentiale

Skub mig lidt længere

Insister på, at jeg er ansvarlig for 
mine handlinger

Hjælp mig med at lære af mine fejl 
og tilbageskridt

Støtte

Guide mig igennem svære 
situationer og relationer

Opbyg min selvtillid, så jeg tager 
ansvar for mit liv

Forsvar mig, når jeg har brug for det 

Sæt grænser, så jeg bliver på 
sporet

Udvid mulighederne

Inspirer mig til at se muligheder for 
min fremtid

Udsæt mig for nye idéer, erfaring og 
steder

Introducer mig til flere mennesker, 
som kan hjælpe mig med at udvikle 
mig og trives

Medindflydelse

Tag mig alvorligt og behandl mig fair

Involver mig i beslutninger, som 
påvirker mig

Arbejd med mig med at løse 
problemer og opnå mål

Skab muligheder så jeg tager 
ansvar  styring og handling Kilde: Developmental Relationships Framework ved Search Institute, USA



Mit indre 
relationskompas

Udfordring/Challenge 

Mig

Vis afhængighed
Lyt
Tro på mig
Være varm
Opmuntre 

Omsorg/Care 

Støtte/Support 
Medindflydelse/
Power 

Muligheder/
Possibilities

At være en reflekteret praktiker:

Er klar over, hvad der virkede for mig!

Er bevidst om, hvad jeg foretrækker at gøre i dag.

Kilde: Developmental Relationships Framework ved Search Institute, USA

Stå på tæer
Hold mig ansvarlig
Forvent det bedste
Reflekter over fejl

Inspirer
Udvid horisonten
Introducer mig til 
andre

Naviger
Vejled
Sæt grænser
Bemyndig mig

Respekter mig
Inkluder mig
Samarbejd
Lad mig lede

Arbejd individuelt med det 

udleverede ark



Mentors interessenter



Interessenter

Modellen kan hjælpe dig med at få overblik og indblik i, hvem/hvad der omkring mentorbarnet har 
betydning for dit arbejde som mentor. Beskrivelserne er eksempler, som kan inspirere.

Skolen: Skolelederen, mentorbarnets primære lærere,AKT, skolepsykolog, Skoleintra, klassekammerater…

Anbringelsessted: Plejeforældre, plejesøskende, døgninstitution, pædagoger, familie, andre børn...

Forældre: Relation til forældre, søskende, bedsteforældre…

Egen kontekst: Min familie, fritidsinteresser, arbejde, sociale relationer, egen omsorg, tid…

Barnet: Social relationer, faglige formåen, trivsel, drømme om fremtiden, særlige behov…

Mentorsparring: Andre lokale mentorer, sparringsgruppen, supervisor…

Kommunen: Sagsbehandler, familiekonsulent, psykolog…

Lær for Livet: HR frivillige, håndbog, værktøjer på hjemmeside, ressourcepersoner…

Relationerne kan variere, udvikles og afvikles over tid OG det kan være en fordel for dig som mentor, at du
har gjort dig tanker om, hvem der kan være dine allierede, hvem du har af modspillere, hvad der er din rolle 

i en specifik situation og ikke mindst, hvad deres forventning er til dig som mentor. En øvelse, som du med

fordel kan lave løbende.



Vi arbejder med 2 
forskellige cases

• Afhængig af dit mentorbarns anbringelse 

• Plejefamilie

• Opholdssted

• Gå til gruppen, som har samme type anbringelse

• Der vil være helt nye mentorer og mentorer, som

netop har startet deres mentorarbejde

• I skal nu arbejde sammen om en case af to omgange



Første møde med 
dit mentorbarn
Casen: Du er blevet mentor for Hans, en dreng på 10 år. Han bor hos en plejefamilie, 5 km. fra dig.

Kommunens familiekonsulent har holdt et telefonmøde med dig, hvor du har fået lidt at vide om 
Hans: Han er glad for naturen, han vil gerne være spejder men har svært ved at være sammen med 
for mange børn af gangen. Han kan egentlig godt lide at gå i skole, men igen er det svært med 22 
børn i klassen, så de kollektive beskeder bliver ikke helt forstået. Hans matematiklærer tror på, at 
Hans godt kan blive rigtig god. Dansklæreren har større bekymring om Hans’ formåen….

Plejefamilien har glædet sig meget til, at du kommer som mentor, og de vil rigtig gerne involveres. 
De har dog nok at se til med et plejebarn mere og stadig en hjemmeboende datter, som er lidt træt 
af, at der er to plejebørn, som larmer. Kommunen er først lige blevet tilknyttet Lær for Livet, så de 
har ikke den store erfaring med mentorer til deres anbragte børn. Familiekonsulenten har derfor 
sagt, at du gerne må kontakte hende, hvis du er i tvivl om noget – eller kommunens skolepsykolog, 
som også kender Hans. 

Familiekonsulenten fortalte, at Hans’ forældre i en lang periode har været ud af hans liv, men nu 
har moderen kontaktet plejefamilien et par gange de sidste to måneder; hun vil gerne mødes med 
Hans. Hans er frivilligt anbragt grundet forældrenes alkoholmisbrug og noget tyder på, at 
forældrene er ved at gå fra hinanden. Der er to andre søskende, som også er anbragt. Det vides 
ikke, om Hans ved noget om moderens kontakt… 

Du er selv meget spændt, og din partner er nærmest lige så spændt…



Første møde med 
dit mentorbarn
Casen: Du er blevet mentor for Marie, en pige på 13 år. Hun bor på et opholdssted, 5 km. fra dig.

Opholdsstedet har været lidt svære at få kontakt med, men du har nu fået kontakt med Pernille den 
socialpædagog, der har ansvaret for Marie. Hun har lovet at ringe tilbage til dig, men der sker ikke 
noget, og du rykker dem igen, og hun fortæller, at hun ikke lige ved så meget om Lær for Livet 
endnu. Pernille fortæller, at der lige nu er en proces i gang med at få mere samvær med bio-mor, og 
det er Marie noget bekymret for, da det sidste forsøg endte med, at hun var meget udmattet og ikke 
kunne overkomme skolearbejdet, ridningen og hendes fodboldtræning. Opholdsstedet er derfor 
noget bekymrerede for, at endnu en velmenende frivillig kan forvirre hendes relations opbygning 
med bio-mor, og deres møder hver anden onsdag. 

Opholdsstedet fortæller, at de ikke altid kan få så meget ro til at hjælpe Marie, og det med 
matematikken, det er heller ikke lige deres stærke side. De synes også, at samarbejdet med den 
lokale skole er ret svær. De har allerede 8 børn fra opholdsstedet på den lokale skole, og det er ikke 
altid til at hitte ud af, hvad der står på ugeplanen fra skolen.   

Opholdsstedet ved dog godt, at de skal være imødekommende, da Maries sagsbehandler jo har valgt 
at melde Marie til Lær for Livet. Sagsbehandleren har store forventninger til, at det kan rykke 
Maries faglighed. 

Du er selv meget spændt, og din partner er nærmest lige så spændt…



Opstart af 
mentorbarn

• Casen læses i grupperne, og der hvor I er usikre, laver I forudsætninger. 

• Debattér i gruppen:

• Hvem er de vigtigste interessenter? Hvordan vil du håndtere dem?

• Hvordan vil du starte din relation med mentorbarnet? Giv gerne konkrete 
eksempler; hvor du er, hvad du laver, hvad du siger og gør….

• Metoden:

• Først individuelle refleksioner 

• Gruppedebat

• Sidste 5 minutter: Gruppen beslutter sig for vigtigste interessent og 
håndtering og gruppen samler op ift. opstart med mentorbarnet

• Debattér med de andre grupper med samme type anbringelsessted: Jeres 
overvejelser i forhold til de tre spørgsmål



Første møde med 
mentorbarnet -
plenumopsamling

• Hav fokus på mentorbarn og anbringelsessted – meget lille viden om selve barnet

• Din plan på det første møde er, at du ikke har en plan - Højest en ambition om 
at få aftalt et nyt møde

• Et du usikker på noget, så spørg barnet ex. Om I hilser, hvis I mødes på gaden 

• Husk de små skridts gang – ”hellere en blomst end en helt buket”

• Tænk i gode vaner fra starten – hvordan kan I skabe dem i fællesskab?

• Dine gode intentioner er dit afsæt – din adfærd er det, barnet vurderer dig på – brug 
relationsnettet aktivt fra første møde

• Se barnet som barnet. Punktum!

• Vær bevidst om facts og dine hypoteser - antagelser



Opstart af 
mentorbarnet ift. 
relationsnettet

Udfordring/Challenge 

Mig

Familie

Skole 

Andre

Fritidslivet 

Omsorg/Care 

Støtte/Support 
Medindflydelse/
Power 

Muligheder/
Possibilities

Hvordan vil du arbejde med Hans, Christina og Marie? 
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Relationsnettet -
opbygning

•
• Omsorg: Lyt og vær varm

• Medindflydelse: Vis respekt

•
• Omsorg: Vis at jeg kan stole på dig 

og tro på mig

• Udfordre: Forvent, at jeg gør mit 
bedste

• Støtte: Hjælp mig med at navigere

• Medindflydelse: Inkluder mig og 

samarbejd

• Muligheder: Inspirer mig

•

• Omsorg: Opmuntr mig

• Udfordre: Hold mig ansvarlig og 

hold fast

• Støtte: Sæt grænser og giv mig

indflydelse

•

• Udfordre: Reflekter over fejl og hvad kan jeg 
lære dig

• Støtte: Advoker for, at jeg gør noget!

• Medindflydelse: Lad mig lede

• Muligheder: Udvid min horisont

•
• Inspirer mig til muligheder for videre 

vækst, læring og trivsel

• Re-boote relationen – måske?

At arbejde intentionelt

Med relationer

Kilde: Developmental Relationships Framework ved Search Institute, USA



Udviklende 
relationer
• Relationer er udviklende for mentorbarnet når:

• Barnet finder ud af, hvem det er

• Udvikler evnen til at forme sit eget liv

• Lærer at engagere sig og bidrage til livet omkring sig

• Og med udviklende relationer kan barnet bedre vokse, lære og 
trives

• Vi ved også, at forældre har den største betydning for et barns 
trivsel!

Kilde: Developmental Relationships Framework ved Search Institute, USA



4 S- interviewet
kan komme i mindre bidder …

• Sparks – Det du virkelig er glad for: 

• Hvad kan du virkelig godt lide at lave? Noget som giver dig glæde og der hvor du nærmest glemmer 
tiden? 

• Er der et særligt emne/noget du godt kunne tænke dig at lære mere om? 

• Hvad er du mest interesseret i, i skolen? Det er lige meget om du er god eller dårlig til det.

• Strength – Styrker: 

• Hvad er noget af det bedste ved dig?

• Hvad er du god til?

• Hvad synes du er vigtigt i livet? Er der nogen særlige regler eller værdier, som du gerne vil leve efter?

• Struggles – Dine kampe:

• Er der noget som du bekymrer dig om eller er bange for?

• Er der steder som du ikke kan lide at komme eller mennesker, som du ikke kan lide at være sammen med?

• Er der noget du godt kunne tænke dig at ændre ved dig selv?

• Support – Støtte: 

• Hvem er de mennesker, som betyder mest for dig?

• Hvem kan du tale med, hvis du har et problem?

• Er der nogen steder, hvor du kan går hen og få hjælp til ting som du gerne vil gøre eller skal gøre?

Kilde: Developmental Relationships Framework ved Search Institute, USA



Forløbet har kørt 3 
måneder - plejefamilie
Du og Hans har været meget standhaftige, så I har mødtes hver onsdag sidst på eftermiddagen. Du har 
hentet ham fra skole, og så har I været sammen et par timer: I har været i skoven, gået tur på stranden 
og nu laver I også lektier og taler om skolen. Det har været en lidt træg start, Hans svarede kun med én 
stavelsesord, men det går fremad. Det er lidt svært for dig at finde ud af, hvordan I griber 
lektielæsningen bedst an, så Hans bliver aktiveret. Du oplever også, at det er svært at holde hans 
koncentration i mere end 10 minutter og du overvejer om du skal tale med lærerne om det.

Du har fundet ud af, via plejeforældrene, at de ikke har hørt yderligere fra Hans’ mor. 
Familiekonsulenten hører du ikke meget fra. Du har skrevet til hende for at høre, om du må kontakte 
skolens AKT lærer og om hun ved noget om Hans’ mor. Endnu ikke noget svar.  Plejemor vil meget gerne 
tale med dig, når du afleverer Hans. Hun er begyndt at fortælle dig om udfordringer, som hun har med 
det andet plejebarn for at høre din mening, nu hvor du er mentor….

Lær for Livet har skrevet til dig og inviteret dig til mentorsparring i næste uge. Egentlig skulle du til 
bogklubmøde, men har besluttet, at du vil være med i mentorsparringen. Din partner synes endda, at du 
skal bede om sparring på mødet. Endelig kan du mærke, at det nager dig, at du ikke har så god kontakt 
til Hans’ dansklærer. Hendes svar på skoleintra virker lettere afvisende.  Mødet i næste uge med Hans er 
du nødt til at aflyse, da du har et uopsætteligt møde på jobbet, og du frygter lidt, at det vil slå Hans lidt 
ud…..



Forløbet har kørt i 3 
måneder - opholdsstedet
Du og Marie har haft møder hver tirsdag, og I har brugt tiden på at bygge en god relation op. I har hygget 
rigtig meget og Marie nyder at sidde helt op af dig og høre historier om dengang du var barn.

Du har fundet ud af, via kontaktpædagogen, at møderne med bio-mor igen er ophørt, men du har valgt 
ikke at bringe emnet op, hvis Marie ikke snakker om det. Marie deler med dig, at hun har det svært med 
dansklæreren, og du lytter til hendes oplevelser og kan høre, at læren ikke taler så pænt om samarbejde 
med de voksne der, hvor Marie bor. Lærerne kan ikke lide opholdsstedet og du får en fornemmelse af, at 
Marie er ”lus mellem to negle”.

Du kan også mærke, at det går Marie meget på, at dansklæreren og hun ikke har det godt, da hun i sin 
gamle skole var så glad for dansk. Hun betror også til dig, at det at skrive historier er vigtigt, fordi hendes 
mor skriver meget, men lige nu er indlagt. 

Du er selv underviser, og ved hvordan forældresamarbejde kan være lidt svært. På vej til det kommende 
møde med Marie, støder du ind i kontaktpædagogen og spørger ind til, hvordan de normalt snakker med 
skolen. Hun fortæller, at det gør de kun til skole-hjem samtalerne, men du skal da være hjertens 
velkommen til at snakke med dem. De har ikke haft held med at få hjælp af skolen og oplever, at skolen 
sender sure mails til dem, hvis de har glemt at få deres børn til at lave deres ting til tiden. 

Du kender en del til skolen, da din fætter er skoleinspektør, og din veninde er skolesekretæren.   



Forløbet har kørt i 
3 måneder
• Casen læses i grupperne og der hvor I er usikre, laver I  forudsætninger …. 

• Debattér i gruppen:

• Hvem er de vigtigste interessenter?

• Hvordan vil du håndtere dem?

• Hvordan kan du arbejde intentionelt med relationsnettet?

• Metoden:

• Først individuelle refleksioner

• Gruppedebat

• Sidste 5 minutter: Gruppen beslutter sig for vigtigste interessent og håndtering  og 
gruppen samler op på, hvordan mentor kan arbejde intentionelt med relationsnettet

• Debattér med de andre grupper med samme type anbringelsessted: Jeres overvejelser i 
forhold til de tre spørgsmål.



De første 3 
måneder er gået –
plenum opsamling

• Forskel på at aflyse og flytte et møde

• Ved flytning af møde, kan der ”sættes på kontoen” og med en vis opsparing kan det 
udløse en belønning – afstem med anbringelsessted

• Vær obs. på ”støjen/baggrundsmusikken” omkring barnet, da den lige pludselig kan 
få betydning

• Stik fingeren i jorden ift. skolen; hvad er praksis – spørg gerne anbringelsesstedet

• Husk nogen gange er ”timing everything”

• Dine gode intentioner er dit afsæt – stadig - din adfærd er det, barnet vurderer dig på 
– brug relationsnettet aktivt kontinuerligt

• Du skal ikke ”aflægge rapport” til andre end Lær for Livet. Er du det mindste i tvivl, så 
hellere kontakt Lær for Livet en gang for meget end en gang for lidt 



Momentum med 
mentorbarnet ift. 
relationsnettet

Udfordring/Challenge 

Mig

Familie

Skole 

Andre

Fritidslivet 

Omsorg/Care 

Støtte/Support 
Medindflydelse/
Power 

Muligheder/
Possibilities

Hvordan vil du arbejde med Hans, Christina og Marie? 
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Hvad er din plan nu?

”Planning is 
everything. The 
plan is nothing” 

Dwight Eisenhower 

Med det du nu ved om dig selv ift. hvad der har 
været en støtte for dig igennem din barndom og 
ungdom – dit levede liv:

• Dine egne præferencer for at give støtte
(de 5 perspektiver)

• Din viden om dit mentorbarn fra mappen

• Dine antagelser om dine interessenter

• Dine samtaler og refleksioner i løbet af 
arbejdet med casen

• Andet….

• Hvad vil du være særlig opmærksom på?

• Hvad skal du forberede, hvad skal du 
ændre/justere? 

• Først individuelt arbejde – så to og to.



Læring to og to – eller 
to go…. Vi holder korte 
møder



www.laerforlivet.dkinstagram.com/laerforlivet

twitter.com/laerforlivet

facebook.com/laerforlivet

laerforlivet linkedin.com/company/lær-for-livet


