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Kære mentor
Vi har i dette hæfte samlet relevante informationer og værktøjer, der kan være 
hjælpsomme og inspirerende i dit mentorarbejde. 

I Lær for Livet arbejder vi med tre værdier sammen med børnene, og de værdier giver 
også rigtig god mening i mentorordningen:

Vi glæder os meget til samarbejdet med dig, og du kan altid ringe eller skrive til os, 
hvis du er i tvivl om noget. 

Med venlig mentorhilsen
Frivilligteamet
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VÆRKTØJER TIL 
MENTOROPSTART 
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FØRSTE MØDE
MENTORS SKEMA

Mandag:

Tirsdag:

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Hvilken dag passer det bedst for dig, at 
mentormøderne afholdes? Skriv et tids-
rum på 2 timer.

Er der noget, du godt kunne tænke dig, at mentorbarnet og anbringelsesstedet skal vide 
om dig?

Andet:

Hvor vil du helst mødes med dit 
mentorbarn? (sæt kryds)

(  ) Hjemme hos dig

(  ) Hjemme hos dit mentorbarn

(  ) Biblioteket

(  ) Skolen (fx til lektiecafé)

(  ) Andet:

FORVENTNINGSAFSTEMNING

Hvilken relation ønsker du at have til anbringelsesstedet?

Hvad er dine forventninger til mentorordningen?

Hvilken relation ønsker du at have til barnets skole?

Hvad er i din optik det bedste udbytte af mentorordningen?

Hvilke aktiviteter ønsker du/I indgår i mentorordningen? (Det kunne fx være faglige eller socia-
le aktiviteter)
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FØRSTE MØDE
MENTORBARNS SKEMA

Mandag:

Tirsdag:

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Hvilken dag passer dig bedst? Skriv et tidsrum 
på 2 timer.

Hvilke skolefag kunne du godt tænke 
dig at få hjælp til af din mentor?

Er der noget, du godt kunne tænke dig, at mentor skal vide om dig?

Andet:

Hvor vil du helst mødes med din 
mentor? (sæt kryds)

(  ) Hjemme hos dig

(  ) Hjemme hos mentor 

(  ) Biblioteket

(  ) Skolen (fx til lektiecafé)

(  ) Andet:
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FØRSTE MØDE
HJEMMETS SKEMA

Mandag:

Tirsdag:

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Hvilken dag passer det bedst for jer, at mentor-
møderne afholdes? (Går barnet til sportsgrene 
bestemte dage mv.) Skriv et tidsrum på 2 timer.

På hvilke faglige områder har barnet 
mest brug for hjælp?

Er der mad og drikke, som barnet ikke må indtage (af hensyn til allergier, sukkerindtag osv.)

Andet:

Hvor vil mentorbarnet helst mødes 
med sin mentor? (sæt kryds)

(  ) Hjemme hos jer

(  ) Hjemme hos mentor 

(  ) Biblioteket

(  ) Skolen (fx til lektiecafé)

(  ) Andet:

FORVENTNINGSAFSTEMNING
Hvad er dine/jeres forventninger til mentorordningen?

Hvilken relation ønsker du/I at have til mentor?

Hvilken relation ønsker du/I, at mentor har til barnets skole?

Hvad er i din/jeres optik det bedste udbytte af mentorordningen?

Hvilke aktiviteter ønsker du/I indgår i mentorordningen? (Det kunne fx være faglige 
eller sociale aktiviteter)
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STATUSSAMTALE
MENTOR - MENTORBARN - HJEM
Hvad er gået godt?

Hvad gør mentor godt?

Hvad gør mentorbarnet godt?

Hvad er målet for de næste: Hvordan når vi målet?

Hvilke fag skal vi fokusere på?

Hvordan skal vi fejre successer?

3 måneder

6 måneder

12 måneder
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HJÆLP I 
LÆR FOR LIVET
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Lær for Livet-supporten
Lær for Livet-supporten består af frivillige, der hver mandag og torsdag mellem 
16.30-19.30 sidder i Aarhus og hos sekretariatet i København og fortager opkald. Lær for 
Livet-supporten vil ringe dig op to gange i løbet af de første par måneder af dit mentorskab 
for at høre, om du er kommet godt i gang med dit mentorforløb. 

Vi ringer til dig, fordi vi gerne vil sikre os, at alt er som det skal være, og om du har de 
materialer, du har brug for. Samtalerne kan også bruges til, at snakke om eventuelle 
udfordringer i opstarten eller lignende.

Derudover ringer Lær for Livet-supporten dig op ca. en gang hver halve år til en kort snak, 
hvor der bliver spurgt nærmere indtil, hvordan det går mellem dig og dit mentorbarn, og om 
der er brug for faglig sparring eller andet. 

Du har som mentor en god mulighed for at få afklaret spørgsmål i forhold til din rolle som 
frivillig mentor, når Lær for Livet-supporten kontakter dig. Lær for Livet-supporten ringer 
ydermere til vores plejefamilier og institutioner jævnligt for at høre, hvordan det går hos 
dem.
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Mentorsparringer
To gange om året er der mentorsparringer i dit lokalområde, hvor du kan sparre med andre 
mentorer om mentorgerningen. Til mentorsparringerne er der en professionel supervisor, 
der styrer sparringen. 

Invitationerne sendes ud på mail, og du kan inde på Lær for Livets hjemmeside finde en 
oversigt over din mentorsparringsgruppe. 

Opstår der nogle problematikker, der skal håndteres yderligere, vil du som mentor have 
mulighed for individuel supervision hos en af vores tilknyttede psykologer. Det er Lær for 
Livets sekretariat, du kan snakke med om denne mulighed.
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Faglige materialer til dit mentorarbejde
Bestilling af læringsmaterialer:
Du kan på Lær for Livets hjemmeside som mentor bestille gratis læringsmateriale til dit 
arbejde med dit mentorbarn. Før du bestiller materialer, foreslår vi, at du afholder et par 
møder med mentorbarnet, hvor du fornemmer barnets niveau. Efter du har fornemmet 
mentorbarnets niveau, kan du bestille de bøger, der passer bedst. 

Gå til: www.laerforlivet.dk/velkommen-til/bestil-materialer/
Start med at logge ind med dit ’mentor login’, som er: Mentor123!

Du kan vælge læringsmateriale ud fra fag og klassetrin. Materialet bliver sendt kvit og frit til 
din hjemmeadresse. Der er både mulighed for at bestille materiale I kan beholde, men også 
spil som kan lånes og skal sendes retur.

Læs Sammen:
Som mentor bliver du også tilmeldt Læs Sammen. Med læsekonceptet Læs Sammen er 
målet at styrke barnets kompetencer i læsning. Du vil som mentor modtage bogpakker med 
bøger, der passer til dit mentorbarns læseniveau. I alle bogpakker er der flere eksemplarer 
af samme bog, så du og barnet kan læse sammen. Der medfølger også en læseguide, en 
whiteboard-tavle og et par tusser.

Alle bøger skal venligst afleveres igen. Derfor sender vi en frankeret svarkuvert med.
Har du spørgsmål eller behov for gode tip og råd om bøger, kan du skrive til Lars her: lars@
laerforlivet.dk. 

UNI-login:
Du kan som mentor få adgang til Alineas fagportaler. Her kan du finde undervisningsforløb i 
alle folkeskolefag fra 0.-10. klasse. Du kan anmode om at få oprettet et UNI-login her www.
laerforlivet.dk/velkommen-til/mentor/allerede-mentor/adgang-til-alineas-fagportaler/ 
(Kode Mentor123!) 

Webinarer:
Du tilbydes som mentor forskellige webinarer, som kan hjælpe dig i arbejdet som mentor. 
Der er webinarer med temaer omkring samarbejde, koncentrationsbesvær og meget mere. 
Du finder webinarerne her: www.laerforlivet.dk/velkommen-til/mentor/allerede-mentor/
webinarer/ (Kode: Mentor123!)

Du er altid velkommen til at skrive til mentor@laerforlivet.dk, hvis du har behov for sparring 
om andre temaer eller har ideer til temaer for kommende webinarer. 
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Hvis du bliver bekymret for dit mentorbarn
Som mentor kan du komme ud for, at du bliver bekymret for dit mentorbarn. 
Det kan eksempelvis være, hvis barnet ikke trives, hvis barnet ikke bor i et trygt og 
udviklende miljø, hvis barnet udviser bekymrende adfærd eller giver udtalelser af 
bekymrende karakter. 

Det er vigtigt, at vi som voksne, omkring børn, reagerer, når vi bliver bekymrede. 
Hvis bekymringer opstår:

     - Skal du kontakte Lær for Livet på mentor@laerforlivet.dk og bede om en  
 opringning.

     - I samarbejde finder du og Lær for Livet ud af, hvordan der skal reageres på 
 bekymringen.

     - Lær for Livet står for at videreformidle bekymringen til de rette parter.

     - Du skal orientere dit mentorbarn om, at du bliver nødt til at fortælle om din 
 bekymring til nogen, der kan hjælpe – dette får du støtte til af en medarbejder i   
 Lær for Livet.

Støtte til det videre samarbejde
At gå videre med sin bekymring kan virke svært, og mange kan blive nervøse for, 
at det vil skade tilliden og relationen til mentorbarnet og mentorbarnets voksne. 

Det er vigtigt, at du fortæller om din bekymring til Lær for Livet, da det er den bedste 
måde at skaffe hjælp til mentorbarnet og evt. til de voksne i hjemmet. Lær for Livet 
videreformidler din bekymring til barnets sagsbehandler, hvis det vurderes, at der er brug 
hjælp. 

Lær for Livet hjælper dig med at passe på tilliden og relationen til mentorbarnet og 
mentorbarnets voksne, og en medarbejder kan guide dig og bistå dig i samtale med 
mentorbarnet og mentorbarnets voksne. 

Medarbejderen vil støtte op om det videre samarbejde og hjælpe dig, mentorbarnet og 
mentorbarnets voksne godt videre med fokus på en gensidig tillidsfuld relation. 

HUSK, at alle former for orienteringer og underretninger 
til kommunen skal ses som et udtryk for omsorg og en 
mulighed for at give barn og voksne den hjælp, som der 
er brug for.
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VIGTIGE 
INFORMATIONER
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Lær for Livets sekretariat
Du kan som mentor altid ringe ind til Lær for Livets sekretariat, hvis du har brug for sparring 
eller har spørgsmål angående din mentorrolle. 

Du kan ringe på følgende nummer: 61 15 64 44 eller skrive til mentor@laerforlivet.dk. 

På vores hjemmeside www.laerforlivet.dk kan du finde mere information om Lær for Livets 
arbejde og tilgå vores kalender for at holde dig opdateret ift. mentorsparringer. I kalenderen 
kan du også se, hvornår der er camp eller andre Lær for Livet-begivenheder. 

Cirka fire gange om året vil du modtage et nyhedsbrev fra Lær for Livet, der ligeledes har 
til formål at holde dig som mentor opdateret med nyheder fra programmet samt forslag til 
faglige værktøjer og aktiviteter.
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Refusion af udgifter
Som mentor får du dækket dine kørselsudgifter ifm. mentormøder, udflugter, mentorsparring eller andre 
arrangementer med Lær for Livet. Derudover har du et årligt rådighedsbeløb på 1500,- kr., som kan bruges til 
oplevelser sammen med dit mentorbarn, fx museumsbesøg eller lignende.

Sådan kommer du i gang:
        1.      Du finder refusionsskemaet til refundering af udgifter på: www.laerforlivet.dk/velkommen-til/mentor/
              allerede-mentor/bilag-og-refusion/. Refusionsskemaet er et excelark, som du skal downloade ved at 
              klikke på knappen, hvor der står ”Download bilag til brug ved udlæg”. Når du klikker der, bliver 
              Refusionsskemaet automatisk downloadet til din computer. Den er formentlig blevet gemt i den 
              mappe der hedder overførsler.

        2.      Åben excelarket som hedder ”Bilag til brug ved udlæg”, og tryk ”aktiver redigering” midt på den gule 
              bjælke lidt oppe på skærmen. Herefter kan du udfylde skemaet.

        3.     Start fra venstre og skriv datoen for den på gældende aktivet. (Se eksempler i vedlagte skema.) Gå 
              videre til næste rubrik som hedder aktivitet, og beskriv aktiviteten. Det kan være mentorsparring, 
              årsmøde, uddannelse, teatertur med mentorbarn eller andet. (Se eksempler i vedlagte skema.)

        4.     Under start transport skriver du, hvor din tur er påbegyndt. Det kan være din hjemme adresse eller 
              et busstoppestedsnavn eller en togstation. Husk at skrive postnummer og by, hvis du skriver en 
              adresse (Se eksempler i vedlagte skema.)

        5.     Under destination skriver du, hvor din tur er sluttet. (Se eksempler i vedlagte skema.)

        6.     Under bus/tog skriver du det beløb, som du har brugt på din billet tur og retur. Hvis du har været på tur 
              med mentorbarnet, skriver du det samlede beløb for både din billet tur/retur og mentorbarnets billet 
              tur/retur. Husk at vedlægge billetterne eller kvitteringerne som bilag. (Se eksempler i vedlagte 
              skema.)

        7.     Under kilometer skriver du antallet af kilometer du har kørt i alt, altså begge veje. Hvis du er kørt en 
              omvej, f.eks. for at samle nogen op, kan du skrive en bemærkning i linjen under start transport. (Se 
              eksempler i vedlagte skema.) Arket udregner selv, hvor mange penge du skal have refunderet for de 
              kørte km.

        8.     Under andre udgifter skal du skrive beløbet på de udgifter du har haft ved f.eks. at køre over 
              Storebæltsbroen eller tage i teateret. Husk at vedlægge billetter eller kvitteringer som bilag.
 
        9.     Når du har udfyldt skemaet med alle dine nuværende udgifter, kan du nede i højre hjørne i det grønne 
              felt se, hvor mange penge du skal have refunderet af Lær for Livet.

       10.     Nu mangler du bare at udfylde dine kontaktoplysninger nede i venstre hjørne, så Lær for Livet kan 
              overføre pengene til dig. Husk at skrive dit fulde navn og adresse samt navnet på din bank og dit 
              konto.nr og reg.nr. Det er vigtigt at alle oplysninger udfyldes, hver gang du indsender et skema. 

       11.     Det udfyldte refusionsskema indsender du på mail sammen med dine bilag til kontakt@laerforlivet.dk

Husk at have dine kvitteringer, billetter og anden dokumentation med som bilag hver gang du indsender et 
skema. Du kan eventuelt tage billeder af dem og sende dem med i din mail, når du indsender refusionsskemaet. 

Som udgangspunkt ser vi gerne, at du samler dine bilag og indsender sammen med et udfyldt refusionsskema 
cirka en gang om måneden. Vi bestræber os på at refundere beløbet inden for 2-3 uger.

Ved spørgsmål bedes du kontakte Charlotte Boe Hede på tlf. 6115 6444, eller mail kontakt@laerforlivet.dk
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BILLEDER FRA
LEARNING CAMP 
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facebook.com/laerforlivet

instagram.com/laerforlivet

twitter.com/laerforlivet

linkedin.com/company/lær-for-livet


