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”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
SIDEMAND

• Hvad hedder jeg?

• Hvor er jeg fra?

• Hvorfor meldte jeg mig som mentor?

MED HØFLIG AFSTAND 



11.00-11.55 Velkomst og introduktion til Lær for Livet
v. Kristine Bang Andreasen, programchef i Lær for Livet

11.55-12.00 Fællesbillede i salen

12.00-12.30 Frokost – hentes i forhal og tages med til plads
12.30-13.00 Erfaringer fra mentorer: Henrik og Pierre
13.00-14.30 Børnegruppen i Lær for Livet 

v. Sanne Linke Møller, psykolog og supervisor i Lær for Livet
14.30-14.45 Pause
14.45-16.15 De første 100 dage som mentor 

v. Pia Ravn, konsulent
16.15-16.30 Pause

16.30-17.00 Opsamling på weekenden: Hvad sker nu? 
v. Kristine Bang Andreasen, programchef i Lær for Livet

17.00 Tak for i dag – Sandwich to go – taxaer til Odense Banegård

PROGRAM



CORONA
VI VISER HENSYN TIL HINANDEN!
• Brug mundbind, når vi går og står – kan 

tages af, når vi sidder ned

• Pauser: Forlad kun vores pladser, når vi skal 
hente kaffe/mad i forhal eller på toilet (+ 
evt. rygning)

• Faste pladser i salen

• Måltider: Al forplejning skal vi hente i forhal 
og bringe til vores plads i salen

• Brug gerne håndsprit hyppigt

• Sig til, hvis noget undrer jer/gør jer utrygge!



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



HVEM ER 
BØRNENE?
• 9-13 år, når de starter i programmet

• Anbragte og udsatte børn med forebyggende 
foranstaltninger

• ”Kognitivt inden for normalområdet”

• Samarbejde med 47 kommuner. Enkelte 
kommuner i større partnerskaber.

• 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 (ca. 1% af alle mellem 0-22 år)
ca. 40.000 børn og unge har andre sociale foranstaltninger end anbringelse (ca. 3,5 %)



OM AT VÆRE 
LEARNING KID



SEKS-ÅRIG LÆRINGSINDSATS FOR 
UDSATTE BØRN ML 9 OG 13 ÅR

VERDENSMÅL 4: Kvalitetsuddannelse sikrer alle lige adgang til uddannelse og fremmer alles muligheder for livslang læring.



LÆR FOR LIVET AKTUELT
• 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 efter seks år

• Ca. 400 aktive børn.

• Ca. 250 frivillige (Fx mentorer, interviewere og 
HR-frivillige). 



47 SAMARBEJDSKOMMUNER



SENESTE RESULTATER FRA LFL 



…endnu!





FRA SPECIALKLASSE TIL 
NORMALKLASSE



MENTORORDNINGEN

• En stabil, pålidelig voksen

• Løbende faglig støtte mellem camps

• Det lange seje træk

• Mentorbarnets allierede

• Vigtigheden af at du er frivillig



HVAD SIGER BØRNENE  
OM MENTOR?



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.

• Krav om at deltage i de første to mentorsparringer om 
muligt. Herefter forventer Lær for Livet, at man deltager 
i to mentorsparrinerg årligt – men meget gerne i alle tre.

• Mulighed for virtuel deltagelse.



UDLEVEREDE 
MATERIALER

• Mentormappe
• Infoark om det barn du skal være mentor for
• Billede
• Evt. materiale fra camps 
• Forskellige værktøjer til dit mentorarbejde

• Samværspolitik og forventningsaftale



BROBYGNING



HVIS DU BLIVER I 
TVIVL

• Spørgsmål til dit mentorbarn

• Tvivl om mentorgerningen

• Kontakt til barnets hjem (familie/anbringelsessted) 

mentor@laerforlivet.dk



FÆLLESBILLEDE OG 
FROKOST IND TIL 12.30



MØD TO MENTORER
Pierre og Henrik



BØRNEGRUPPEN I LÆR 
FOR LIVET
v/ SANNE LINKE MØLLER



Børnene i Lær for Livet 
Dalum nov. 2020

Psykolog Sanne Linke Møller



Præsentation

• Psykolog og supervisor i Vejle

• Tidl. seminarielektor i psykologi på CVU

• Tidl. arbejdet på behandlingshjem samt i amter 
og kommuner med børn og unge med terapi, 
undersøgelser & supervision

www.sannelinke.dk



Velkommen som mentor!

Du har sikkert:

- et varmt hjerte

- et ønske om at gøre en forskel

- en ambition om at løfte fagligt



Den sociale arv

Før: 1-1 forhold ml. barnets miljø/forældrene og 
barnets skæbne.

Nu: forskning viser, at kun 1/3 del af risikobørn 
følger i deres forældres fodspor.

Dvs.: 2/3 gør ikke….. Hvorfor ikke?



Den sociale arv brydes pga.:

Indre faktorer:

• Sødt, charmerende, indtagende udseende

• Intelligens

• Indefra kommende styrker/genetik

Ydre faktorer:

• En særlig voksen, der tager sig af barnet



Resiliensforskning

At have haft en særlig kontakt til en 
voksen under opvæksten, gør et udsat 
barn mere resilient 

Resilient: modstandsdygtigt



Reaktionsmønstre/strategier i 
opstarten

1. Det sunde reaktionsmønster

2. Tilpasningsstrategi (samarbejdende)

3. Afvisende strategi (usamarbejdende)



Det sunde reaktionsmønster (ad1)

- Uproblematisk opstart.

- Barnet er nysgerrigt og interesseret i mentor og 
projektet omkring det at få en mentor. Måske 
også lidt genert. 

- Barnet opleves som samarbejdende.



Dalende motivation

I det sunde reaktionsmønster kan barnet 
sagtens have svingende motivation undervejs. 

Dette er helt normalt og gælder også for 
ikke-udsatte børn.

Men det føles ikke som at blive ”testet”



Tilpasningsstrategi (ad 2)

Barnet samarbejder rigtigt meget. Det vil gerne 
holdes af og ”pleaser” derfor den voksne. 

Samarbejdet kan virke påtaget/forceret.

”Honeymoon”. 



Tilpasningsstrategi (ad 2)

Senere vil barnet måske forsøge at teste den 
voksne: ”holder du også af mig/holder du mig 
også ud, når jeg er strid og viser mine ”grimme” 
sider frem? Som f.eks. at jeg ikke vil lave det, 
vi har aftalt. Eller ikke vil mødes med dig…”



Årsag til tilpasningsstrategi 2

Barnet har brug for tryghed ifht. at kunne stole 
på, at du ikke svigter, når det bliver svært. Alt du 
kan holde af barnet og vil det, selvom det også 
har nogle ”grimme” sider. At du ikke kun kan 
rumme det perfekte (barn). At barnet kan blive 
holdt af ”på trods”.



Afvisende strategi (ad 3)

Barnet samarbejder ikke. Feks.: 

- Ønsker ikke at mødes. 

- Laver ikke det aftalte hjemmearbejde

- Meget svær at etablere kontakt med

- Aflyser planlagte møder uden gyldig grund

- Er deciderende afvisende kropsligt og sprogligt



Årsager til afvisende strategi 3

Barnet har ikke selv bedt om at få en mentor og 
kan derfor have svært ved at se formålet med 
det. 

At blive påtvunget noget  manglende kontrol 
over sit liv  ubehageligt.

Ofte desværre velkendt for barnet.



Årsager til afvisende strategi 3

Barnet kan have så mange dårlige 
oplevelser med voksne, der svigter,         
at det ikke tør lukke endnu en ind.

Barnet afviser

 en selvbeskyttelsesstrategi 



Afvisende strategi fortsat…

Barnet har mange dårlige erfaringer med 
voksne, der svigter og ikke vil barnet, og 
forsøger derfor ubevidst at iscenesætte endnu 
en situation, hvor den voksne giver op og 
svigter. 

Den voksne afviser

 en selvbeskyttelsesstrategi



Psyko-logik!

Det velkendte  trygt

Det ukendte   utrygt

Barnet kan have forventning om at blive afvist 
og arbejder hårdt på, at det sker. 

Årsag: for at opnå tryghed.



Al adfærd giver mening

- Også den adfærd, der virker 
meningsløs….



Mentalisering

At have sind på sinde…

At kunne gå over broen til den andens ø og 
forsøge at forstå….



Tryghed er….

Man kan opleve nogle 
børn ”iscenesætte” situationer, hvor 
barnet nærmest fremkalder konflikter 
og afvisninger…



Yderligere forståelse…

Tryghed = forudsigelighed

Derfor kan afvisning og konflikt være trygt for 
barnet og at foretrække frem for harmoni og 
kærlighed.



Casting…

Barnet vil måske ubevidst forsøge at 
iscenesætte en ”velkendt” scene fra sit liv, 
som du castes til.



Sat på spidsen:

”hellere en forudsigelig lussing end et 
uforudsigeligt kys”



Mulige skader

• Tilknytningsforstyrrelser (se senere)

• Følelsesmæssige forstyrrelser (f.eks. manglende 
empati, mulig psykopati)

• Motoriske forstyrrelser

• Sproglige forstyrrelser

• Seksuelle forstyrrelser

• Neurologiske forstyrrelser (ADHD, Asperger syndrom 
m.v.)

• Traumatiseringsskader (altid ”alert”)



Hvad er årsagerne?

- Manglende omsorg og stimuli under 
opvæksten. 

- Misbrug og/eller vold under opvæksten.
Direkte og/eller indirekte.

- Genetik & biologi.



Symptomliste fra behandlingshjem

1. Skaber afstand til andre verbalt og adfærdsmæssigt
2. Skaber en negativ identitet gennem provokerende adfærd
3. Selvbeskyttende, angstreducerende strategier
4. Lav social kompetence
5. Manglende selvværd
6. Sky og genert
7. Manglende øjenkontakt
8. Undvigemanøvre ifht. det skolefaglige
9. Træthed – svært ved at vågne om morgenen



Symptomliste fortsat…

10. Stærke reaktioner ved oplevelse af kaos
11. Stresses let
12. Brug for forudsigelighed og struktur
13. Svært ved at sætte ord på følelser
14. Vælger venner ud fra funktionalitet
15. Forsvar: skrøbeligt, grandiositet, egocentrisme,    forskydning 

af vrede, benægtelse, fortrængning
16. Spontan udlevelse af vrede
17. Selvdestruktivitet
18. Ligegyldighed ifht. hygiejne
19. Grænseoverskridende seksualitet



Still Face Experiment

Still Face Experiment_ Dr. Edward Tronick.mp4



Still face…

• Menneskebarnet er dybt afhængigt af at kunne 
få kontakt med et andet menneske. 

• Ellers ”dør” det psykologisk og bliver meget 
skadet (jf. de rumænske børnehjem).

• Manglende kontakt kan give hjerneskade!

• Barnet vil gøre alt hvad det kan for at opnå 
kontakt. Resignation er endestationen. 



Tilknytningsmønstre

Skabes ud fra den tidlige kontakt (før 3 år):

• Trygt tilknytningsmønster

• Utrygge tilknytningsmønstre:

– Ambivalent tilknytningsmønster

– Ængsteligt undgående tilknytningsmønster



At møde barnet der, hvor det er

Barnet er ofte ikke sin kronologiske alder 
pga. omsorgssvigt  fejludvikling. 

Vigtigt af møde barnet i dennes 
udviklingsalder…



Gå med barnets interesser 

Følg barnets nysgerrighed 
(step-stone-model)

Tålmodighed

Stil krav men indenfor barnets kompetencer

Hvordan møde barnet?



MEN:

Det vigtigste er at etablere en relation. 

Det er relationen, der skal bære indlæringen. 

Ha´ derfor ikke travlt 



Ambitioner

Vær ambitiøs ifht. den gode relation

Hav ikke travlt med det faglige. Det kommer!

At ville det for meget  måske en hæmsko



Den gode relation

- Skab god kontakt (+/-øjenkontakt)
- Vær nærværende
- Gør dig ”ufarlig”
- Se barnet, ikke dets historie/diagnose
- Brug anerkendende ord
- Lyt fordomsfrit
- Tålmodighed (meget!)
- Hav tillid og forvent noget
- Svigt ikke



• Fagligt

• Personligt

Mentorsparring



- For at få mulighed for at ”tømme sig” ifht. 
ophobede følelser som f.eks. frustrationer, 
afmagtsfølelse, vrede, sorg…OG:

- For at blive klogere på barnet, sig selv og 
relationen OG:

- For at anvise alternative handlemåder, få ideer 
m.v.

Mentorsparring formål:



Personlig

• Læsse af

• Andre kender det

• Tabufølelser

• ”Afgiftning”

Faglighed

• Analyse af situationen, 
barnet og en selv

• Refleksion

• Nye input/ideer

Mentorsparring



Når vi føler os rørt, ramt eller rystet….

Hvordan spiller barnets adfærd eller 
historie ind i vores egne historie? Er der 
nogle ting, der trigges? Hvordan bliver vi 
ramt?

At turde bevæge sig ind i det personlig felt 
er nødvendigt for at kunne rumme barnet.

Personligt



Handler om at sætte barnets adfærd og symptomer 
ind i en forståelsesmæssig ramme. 

- Psykologisk forståelse

- Diagnostisk forståelse

Erhverve viden om den hensigtsmæssige egen-
adfærd. Hvordan skal barnet mødes? 

Forventningsafstemning

Fagligt



”Give and take”

Det er vigtigt, at møde op til mentor-sparringen, 
selvom man ikke har nogle deciderede problemer 
ifht. mentorrollen.

Det er vigtigt for gruppen, at der også er nogle, 
der kan give inspiration, gode råd samt dele 
personlige erfaringer.



Trygge grupper

Efterhånden som gruppemedlemmerne 
møder hinanden over tid, opbygges der i 

gruppen tryghed og tillid samt en faglig 
”vidensbank”.



Spørgsmål?



DE FØRSTE 100 DAGE 
SOM MENTOR
v/ PIA RAVN



Mentors første 
100 dage



Formål med 
workshoppen
At forberede dig til møderne med dit 
mentorbarn:

• Hvordan du skaber en god start 
med 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 
forventningsafstemni
ng til både indhold 
og proces

• Husk det, når I 
arbejder som 
mentorer! 

• Refleksion over egen opvækst
• 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.



At være en 
reflekteret 
praktiker

•Vores tredimensionelle nutid: 
Fortid – nutid – fremtid 

•At vi reflekterer over vores handlinger
•At vi reflekterer i vores handlinger – og kan 
korrigere vores adfærd

•At vi fastholder vores nysgerrighed



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.



HVAD SIGER 
BØRNENE?

Interessent
model

(Evt.)



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…

(Evt.) Anbringelsessted: Plejeforældre, plejesøskende, netværkspleje, 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.



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…



Opstart af 
mentorbarn

• Casen læses individuelt, der hvor du er usikker, laver du selv 
forudsætninger. 

• Overvej følgende:
1. Hvem er de vigtigste interessenter? 
2. Hvordan vil du håndtere dem?
3. Hvordan vil du starte din relation med mentorbarnet? Giv gerne 

konkrete eksempler; hvor du er, hvad du laver, hvad du siger og 
gør….

Vi perspektiverer til de øvrige anbringelsesformer og til de børn, som er hjemmeboende



Første møde med 
mentorbarnet -
opsamling
• Hav fokus på mentorbarn og hvor det bor – 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 
• Se barnet som barnet. Punktum!
• Vær bevidst om facts og dine hypoteser - antagelser



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!



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?



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 lektie-læsningen 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.



Momentum med 
mentorbarn

• Casen læses individuelt, der hvor du er usikker, laver du selv 
forudsætninger. 

• Overvej følgende:
1. Hvem er de vigtigste interessenter? 
2. Hvordan vil du håndtere dem?
3. Hvordan vil du skabe momentum med mentorbarnet? Giv gerne 

konkrete eksempler; hvor du er, hvad du laver, hvad du siger og 
gør….

Vi perspektiverer til de øvrige anbringelsesformer og til de børn som er hjemmeboende



De første 3 
måneder er gået –
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 der hvor barnet bor
• 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 der hvor barnet 

bor
• Husk nogen gange er ”timing everything”
• Dine gode intentioner er dit afsæt – stadig - din adfærd er det, barnet 

vurderer dig på
• 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 



Relationsnettet –
udviklende 
relationer

Udfordring/Challenge 

Barnet

Vis afhængighed
Lyt
Tro på mig
Vær varm
Opmuntre 

Omsorg/Care 

Støtte/Support 
Medindflydelse/
Power 

Muligheder/
Possibilities 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



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



Hvad er din plan nu?

”Planning is 
everything. The 
plan is nothing” 

Dwight Eisenhower 



www.laerforlivet.dkinstagram.com/laerforlivet

twitter.com/laerforlivet

facebook.com/laerforlivet

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



OPSAMLING 
– HVAD SKER NU?



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. 



UNDERRETNINGSPLIGT

• Udtryk for omsorg

• Alle borgere har underretningspligt

• Mentorer har IKKE skærpet underretningspligt

• Kan foretages mundtligt eller skriftligt – kan være 
anonym

• LFL anbefaler at underrette ved mistanke – ikke 
kun ved kendskab

• Brug Børns Vilkårs fagtelefon – rådgiver om næste 
gode skridt

Servicelovens § 154:
Den, der får kendskab til, at et barn 

eller en ung under 18 år fra forældres 
eller andre opdrageres side udsættes 

for vanrøgt eller nedværdigende 
behandling eller lever under forhold, 

der bringer dets sundhed eller udvikling 
i fare, har pligt til at underrette 

kommunen.



HVAD SKER DER NU?

• Den første kontakt og besked til anbringelsessted

• Send evt. et brev

• Forventningsaftaler – samtaleskema til første møde



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!



WEBINARER PÅ VEJ

• Læs Sammen – introduktion og opstart i januar 2021

• Gode ideer til aktiv læring 

Hold øje med mails om flere webinarer….



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!



Læring 
Jeg er blevet opmærksom på at ….

Jeg glæder mig meget til at ….

Jeg vil gøre brug af ….

Det vil være værdifuldt for mig at ….

Mit første skridt som mentor skal være at ….



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

BEHOV FOR NOGET. 


