
Mentors mentor 

Netværksmøder for mentorer med nogen erfaring 

Mange aktive mentorer giver udtryk for et behov for at udveksle erfaringer med andre mentorer. Hvilke 

erfaringer har du i dit arbejde som mentor? Hvad kunne du tænke dig at vide om andres erfaringer? Nogle 

mentorer oplever, at der er grænser for, hvad man som mentor kan hjælpe med. Hvor går grænsen? Hvornår 

er der brug for at vise videre til professionel hjælp? Eller hvordan arbejder vi som mentorer med at opbygge og 

udvikle tillid? Hvordan sikrer vi et motiverende samarbejde? Hvordan spiller mentor og lederrollen sammen?  

Måske har du selv spørgsmål, du kunne tænke dig at vende med mentorer, der har nogen erfaring som dig 

selv? 

Du inviteres til to eftermiddagsmøder sammen med andre mentorer. Grundfos i Bjerringbro lægger lokale til. 

På de to møder arbejder vi os i retning af, hvordan vi kan bruge hinandens mentorerfaringer. På det første 

møde i december vil vi bredt udveksle erfaringer med udgangspunkt i nogle af de ovenstående temaer. På det 

møde lægger vi i fællesskab rammerne for det andet møde i januar. 

I forløbet vil vi se på mulighederne for, at de deltagende mentorer kan  

udvikle sig til et erfaringsnetværk.  

Mødeleder er forsker og proceskonsulent Lars Holmboe.  

Tilmelding: 

Møderne er gratis, og du kan tilmelde dig de to møder uafhængigt af hinanden. 

Mandag den 14.12 2009 kl. 13.00 – 16.00, tilmelding senest den 4.12 til 

Marianne Husted, mh@virksomhedsnetviborg.dk eller tlf. 4195 4590. 

Mandag den 18.01.2010 kl. 13.00 – 16.00, tilmelding senest den 7.1 til  

Marianne Husted, mh@virksomhedsnetviborg.dk eller tlf. 4195 4590. 

Adresse: 

Grundfos 

Poul Due Jensens Vej 7 

8850 Bjerringbro 

Fabrik N2, indgang S10, se oversigtskortet på næste side. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lars Holmboe    
Lars Holmboe har stort kendskab til 

forskellige aspekter af mentorordninger.  

Han har arbejdet som selvstændig 

integrationskonsulent, tilrettelagt 

mentorkurser og etableret mentorord- 

ninger i både Danmark og Norge. For tiden 

arbejder Lars Holmboe på et tre-årigt 

forskningsprojekt på Roskilde Universitet  

om mentorordninger i Danmark, og han er  

med i et EU støttet projekt, der ser på, 

hvordan mentorordninger anvendes i 

integration af udsatte grupper på 

arbejdsmarkedet. Lars Holmboe har tillige  

en proceskonsulentuddannelse. 
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