OM AT VÆRE
MENTOR I
LÆR FOR LIVET
KORT OM LÆR FOR LIVET

OM MENTORROLLEN

Lær for Livets læringsprogram gennemføres i
samarbejde med 47 af landets kommuner, som
visiterer og medfinansierer børnenes deltagelse i
programmet. Børnene er mellem 9 og 13 år, når de
starter deres seks-årige forløb i Lær for Livet.

ARBEJDET ER FRIVILLIGT

Lær for Livet er et seksårigt læringsprogram
målrettet børn og unge i udsatte positioner. Formålet
er at støtte børnene fagligt og personligt, så de på
sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og
skabe et godt liv for sig selv.

HVORFOR HAR LÆR FOR LIVET EN
MENTORORDNING?

Kun 3 ud af 10 unge i udsatte positioner har
gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter
folkeskolen. Det står i skarp kontrast til deres
ikke-udsatte kammerater, hvor hele 8 ud af 10
kan lufte studenterhuen eller afgangsbeviset fra
erhvervsuddannelsen efter samme tidsrum. (KL
Nøgletal 2019)
Når de udsatte børn og unge halter efter i skolen,
skyldes det bl.a. mange skoleskift, skolepauser,
manglende støtte til skolearbejdet og lave
forventninger til børnenes skolepræstationer.
Forskning viser, at uddannelse er den væsentligste
beskyttelsesfaktor mod yderligere udsathed i livet.
Hvis udsatte børn skal have bedre fremtidsudsigter,
skal de derfor støttes til en bedre skolegang.

Mentorrollen består primært i at hjælpe barnet til at
klare sig bedre i skolen. Derfor vil møderne naturligt
dreje sig om skolearbejdet, men du får også et
rådighedsbeløb til alment dannende aktiviteter for
at styrke barnet socialt.

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. For at skabe stabilitet
for barnet, skal du kunne se dig selv i rollen i
minimum 18 måneder.

MENTOREN ER KONSTRUKTIV

Som mentor støtter du dit mentorbarn ved at bruge
dine personlige, faglige og sociale kompetencer.
Dit fokus er at hjælpe barnet med at realisere sit
potentiale.

HVAD KENDETEGNER EN GOD MENTOR?

En god mentor …
• Vil gøre en forskel i et udsat barns liv.
• Ønsker at støtte barnet fagligt.
• Kan binde sig i minimum 18 måneder.
• Ser sig selv som en god rollemodel for barnet
• Har som minimum gennemført en ungdomsuddannelse.
• Har tid, lyst og overskud til at mødes 2-4
gange om måneden med sit mentorbarn.

LB Forsikring, der består af Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring og Runa Forsikring,
støtter Lær for Livets mentorordning.

HVOR OG HVORNÅR?

SOM MENTOR FÅR DU

• Introduktion og uddannelsesdag.
• Tre årlige mentorsparringer med andre
mentorer i dit område.
• Netværk med andre mentorer i hele landet.
• Fagligt materiale til at understøtte barnets læring.
• Et årligt rådighedsbeløb til kulturelle oplevelser
med barnet - fx til museums- eller biografbesøg.

Lær for Livet anbefaler, at I mødes 1-2 timer
en fast dag om ugen 2-4 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 hjemmet om, hvad der passer bedst.
Det er mentor, der sørger for, at møderne finder
sted.

KOM GODT I GANG

Hvis du vil vide mere om Lær for Livets
mentorordning, så læs mere på https://laerforlivet.
dk/bliv-mentor/. Du kan også få mere information
ved at skrive eller ringe til Lær for Livet på
kontakt@laerforlivet.dk eller telefon: 61 15 64 44.

SÅDAN SØGER DU

Lær for Livet gennemfører altid en grundig vurdering
af mentorkandidaten forud for et match med
barnet. Rekrutteringsprocessen består af følgende
trin:
• Først skal du ansøge om at blive mentor. Det gør
du her: https://laerforlivet.dk/bliv-mentor/.
• Dernæst gennemfører Lær for Livet et
telefoninterview, og der indhentes børne- og
straffeattest.
• Efterfølgende mødes du med en interviewer fra
Lær for Livet til en personlig samtale.
• Til sidst vurderes, om der er et match mellem
kandidaten og et mentorbarn.

MØD EN MENTOR
”Det fede ved at være
mentor, det er at man er
med til at gøre en forskel
for en ung, der ikke altid
har det helt nemt.
Målet er jo at se Jannick
klare sig godt fremover, og
at han får en uddannelse.”
- Mads Thomsen, mentor

”

