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BLIV  FRIVILLIG  
MENTOR

”Jeg er glad for at 
have Marianne som 

mentor, fordi vi laver 
ting sammen, og hun 

lærer mig at læse.”
- Cecilie, Learning Kid i Lær for Livet LB Forsikring, der består af Lærerstandens 

Brandforsikring, Bauta Forsikring og Runa 
Forsikring, støtter Lær for Livets 

mentorordning.

”



” Det giver en rigtig god 
følelse at se den glæde i unge 

menneskers øjne, når man gør 
en forskel for dem.”

- Mads Thomsen, mentor.

”Jeg havde flere gange set, at man 
kunne blive frivillig mentor i Lær 
for Livet. Så tænkte jeg, når jeg nu 
går på pension, så kunne det være 
en god ide, fordi jeg gerne ville 
gøre en forskel for et barn.”

- Marianne Hansen, mentor.

”
Som frivillig mentor i Lær for Livet hjælper du et 
barn i en udsat position, der bor i dit nærområde 
i at klare sig bedre i skolen og med at realisere 
sit potentiale.

Ved at støtte barnet fagligt og socialt med 
alment dannende aktiviteter, kan du øge barnets 
livsduelighed og tro på egne evner. Din hjælp kan 
gøre en stor forskel. 

HVAD KRÆVER DET AT BLIVE MENTOR?
 • Du er over 18 år
 • Du er en god og stabil rollemodel
 • Du har som minimum gennemført   

 en ungdomsuddannelse
 • Du har lyst til at lære fra dig og hjælpe med  

 lektier et par timer 2-4 gange om måneden.

KORT OM LÆR FOR LIVET
Lær for Livet arbejder for at sikre læring, trivsel 
og fællesskab hos børn og unge i udsatte 
positioner. Det gør vi med mentorordning, camps 
og samarbejde med børnenes hjem og skole. I de 
seks år, børnene er en del af Lær for Livet, lærer 
de både om den lille tabel og om de store ting i 
livet. 

Lær for Livets mentorordning er støttet af 
LB Forsikring. I alt 47 samarbejdskommuner 
visiterer og medfinansierer børnenes deltagelse i 
programmet.

BLIV FRIVILLIG
MENTOR

Læs mere og se, hvor vi mangler mentorer lige nu: 
www.laerforlivet.dk/bliv-mentor.

BLIV FRIVILLIG MENTOR
Læs mere og se, hvor vi mangler mentorer lige 
nu: www.laerforlivet.dk/bliv-mentor. 

VIDSTE DU AT?
Kun 3 ud af 10 udsatte børn gennemfører 
Folkeskolens Afgangseksamen i 9. klasse. Det 
gælder for 9 ud af 10 af deres ikke-udsatte 
kammerater. I Lær for Livet lykkes 8 ud af 10 at 
gennemføre Folkeskolens afgangseksamen i 9. 
klasse.

”


