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Introduksjon

Hensikten med håndboken
MentorPower tilnærmer seg mentoring med hovedfokuset rettet mot unge migranter. Enten du 
jobber i en statlig eller ikke-statlig organisasjon, en utdanningsinstitusjon eller lignende, og vur-
derer å utvide fagfeltet til å innbefatte et mentorprogram for unge migranter, er denne håndboken 
nettopp det du trenger!
Målet med denne håndboken er å vise deg veien du må gå for å realisere og drive ditt eget men-
torprogram. Kapitlene inneholder mange spørsmål som inviterer til refleksjon, med den hensikt å 
hjelpe deg med å identifisere og analysere de forskjellige aspektene ved din lokale kontekst: organ-
isasjonen din, ressursene dine, målgruppen din, særegenheter ved ditt geografiske område, mm.
Denne håndboken bør derfor ikke sees på som et «ferdig produkt» med steg-for-steg instruksjoner 
du kan følge. Tvert imot, vi vil gjerne at du skreddersyr ditt eget mentorprogram for unge migranter 
slik at det passer dine egne behov. Forfatterne har vært opptatt av å ikke legge føringer for hva du 
skal og ikke skal gjøre når du driver et mentorprogram, men å heller gi deg noen mulige valg og 
gi deg en pekepinn på hva de valgene innebærer. Det er opp til deg å bestemme hvilken retning 
programmet skal ta!

Hva er MentorPower? 
MentorPower er et strategisk partnerskapsprosjekt som jobber for og med unge migranter, i den 
hensikt å hjelpe dem å oppnå indre motivasjon og styrke, og dermed lette den sosiale integreringen 
deres ved hjelp av engasjerende mentoring. Dette tror vi også vil gjøre det lettere for dem å integre-
res i arbeidsmarkedet og/eller komme seg i utdanning. 

HVORDAN OPPSTO IDÉEN?

Økt arbeidsledighet blant ungdom og stor migrasjon både innad i, og til Europa, gjør migrantenes 
integrering i arbeidsmarkedet og/eller utdanningsmarkedet til en vanskelig oppgave - enda van-
skeligere for dem enn for landets nasjonale innbyggere. Partnerne i dette prosjektet så nødven-
digheten av å promotere og å gjøre tilgjengelig programmer som bidrar til integrering, sosial inklud-
ering og dyktiggjøring av unge migranter. Slike program gagner ikke bare de unge migrantene som 
kommer, men også hele Europa ved å øke samholdet i det europeiske fellesskapet. Anerkjennelsen 
av effektiviteten av mentorprogram for å hjelpe ungdom til å sette seg mål og gjennomføre dem, 
fikk partnerne til å sette seg ned for å utvikle og teste en mentormodell tilpasset behovet til unge 
migranter i hver av partnernes hjemland. 
Studier viser at engasjerende mentoring gjør det enklere for diskriminerte grupper å få innpass i 
det tilsynelatende begrensede arbeidsmarkedet. Konseptet «engasjerende mentoring» oppsto på 
90-tallet, først i USA og Storbritannia og har deretter utbredt seg i stor skala gjennom Europa. Det 
henviser til en spesifikk form for mentoring: 

 w Den gjennomføres i en institusjonell setting (som for eksempel i offentlige- eller private orga-
nisasjoner osv.), den er planlagt og den følger en spesifikk agenda. 

 w Den retter seg mot sosialt ekskluderte mennesker med den hensikt å få dem tilbake til ar-
beidsmarkedet eller utdanning. 

 w Gjennom samhandling med mentoren er målet å omforme adferds- og holdningsmønstre slik 
at de tilpasses behovet til arbeidsgivere og arbeidsmarkedet, blant annet ved å gi kunnskap 
om hvordan man omgås i en formell setting, gi en forbedret kommunikasjonsevne og auto-
nomi. 

Vi i MentorPower velger å anvende metoden «engasjert mentoring» med tilpasninger, noe som 
skreddersyr metoden slik at den samsvarer med behovene til unge migranter. I stedet for å om-
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danne adferd og holdninger, ønsker vi å engasjere mentorer og mentees til en interkulturell dialog 
som vil gi menteene en større forståelse av vertsnasjonen og av hans evne til å kunne bevege seg 
i nye kulturelle miljøer.

ET STRATEGISK PARTNERSKAPSPROSJEKT

Hva er et strategisk partnerskap? 

Strategiske partnerskap innen utdannelse, opplæring og ungdom, er grunnlagt av EUs Erasmus+ 
program. Programmet beskrives på følgende måte: «Målsettingen til strategiske partnerskap 
er å støtte utviklingen, utføringen og/eller realiseringen av innovative praksiser, i tillegg til 
igangsettingen av et fellesinitiativ som promoterer samarbeid, samlæring og erfaringsutveksling 
på europeisk nivå». Vårt prosjekt søker å støtte innovasjon innen mentoring og støtte for 
unge migranter, ved hjelp av en metode som er tilpasset unge migranters spesifikke behov. 

Helt konkret så har vårt strategiske partnerskapsprosjekt kombinert aktiviteter på lokalt og inter-
nasjonalt nivå: Lokalt har vi gjort undersøkelser på eksisterende gode praksiser, utviklet et nettverk 
av lokale partnere, satt igang mentorprogram, utført en konstant evaluering og innhenting av data, 
formidlet resultatene osv. Internasjonalt har vi holdt transnasjonale møter for å etablere metoden, 
oppgavene og retningen til hele prosjektet. Vi har organisert trenerkurs, gitt mentorer muligheten til 
å møte andre lands mentorer og gitt dem muligheten til å dele erfaringer om mentoring osv. 
Partnerskapet består av seks europeiske offentlige organisasjoner som arbeider med og for ung-
dom, og jobber for å utvikle, og å stå i bresjen for, en innovativ og bærekraftig engasjerende mento-
ringmodell for 16- 25 år gamle unge migranter som skal gå over en to-års periode.
Prosjektet kan oppsummeres i følgende tall: Fem internasjonale møter er blitt holdt, totalt 12 mas-
tertrenere, 71 mentorer og 72 mentees har fått opplæring i- og deltatt i programmet der de i løpet 
av åtte måneder har hatt regelmessige møter. Totalt ti refleksjonsmøter er blitt gjennomført for 
mentorer, og i tillegg har ti refleksjonsmøter blitt gjennomført mellom mentorer og mentees. To 
kortsiktige, bilaterale utvekslingsaktiviteter ble organisert, hvor mentorer fikk muligheten til å ob-
servere mentorer i andre partnerland. Det vil også bli arrangert opplæring av lokale organisasjoner 
og ungdomsarbeidere der 200 ungdomsarbeidere vil bli gitt opplæring i fem forskjellige land. Tre 
store prosjektutgivelser vil bli delt ut:

 w En forskningsrapport om beste praksiser, som omfatter forskning gjort på allerede eksiste-
rende mentorprogram for ungdom og/eller migranter. Denne er allerede tilgjengelig. 

 w Du leser nå den andre utgivelsen, Håndboken. 
 w Et hefte som tar for seg anbefalte retningslinjer vil bli skrevet i slutten av prosjektet. Det 

vil inkludere et sett anbefalte retningslinjer relatert til implementering av mentorprogram 
som retter seg mot integrering av unge migranter, stilet til rådgiverne i landene hvor organi-
sasjonspartnerne til prosjektet hører til. 

OM PARTNERNE

Organisasjonen som koordinerer det hele er Pistes Solidaires Méditerranée (PSM) fra Marseille, 
Frankrike. PSM er en organisasjon som jobber innen feltet ikke-formell utdanning. Målet deres er 
å fremme landstilhørighet (likhet, toleranse, altruisme) i denne interkulturelle verdenen hvor vi alle 
er avhengige av hverandre. Organisasjonen er involvert i å lære ungdom å bli «change makers», 
gjennom å gjøre det mulig for ungdom fra forskjellige kulturer, og med forskjellige syn på verden, 
å møtes og å dele erfaringer. Den er en ikke-statlig og ideel organisasjon som ble startet i 2013. 
Organisasjonen jobber for utviklingen av sosial interaksjon og for kulturelle, lærerike, bærekraftige, 
inkluderende og respektfulle utvekslinger. Den fremmer tilhørighet til Europa, utdanningsutveksling 
og jobber med unge mennesker i informasjonssentre for ungdom i regionen, med kunnskapssen-
tre, sosialsentre og også med skoler og universiteter. 
Den greske partneren K.A.NE Social Youth Development, er en ungdoms- og undervisnings-or-
ganisasjon som ligger i havnebyen Kalamata. Kalamata har en stor andel innvandrerbefolkning 
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som i hovedsak kommer fra Balkan og det østlige Middelhavet. K.A.NE er også grunnleggeren 
av ungdomssenteret i Kalamata som nå har over 4000 medlemmer, inkludert barn, ungdom og 
voksne og tilbyr faglige og kunstneriske workshops hvor medlemmene kan utvikle sine språklige, 
kunstneriske og tverrfaglige ferdigheter. Samtidig organiserer de faglige og kulturelle aktiviteter 
som er åpne for alle. 
Den partneren, Kvalifiseringstjenesten, er en både en skole og et senter for flyktninger i regi av 
Grimstad kommune. Partneren har en særskilt ekspertise når det gjelder å iverksette mentorpro-
gram for unge migranter som har fått asyl i Norge. Senteret, som har et personale bestående av 
32 lærere og sosialarbeidere, betjener 250 deltakere fra 35 land. I tillegg til språkopplæring og 
opplæring i samfunnsfag for innvandrere, har senteret startet Grundtvig-prosjektet om mentoring 
kalt LegMe. Med LegMe har kvalifiseringstjenesten, i samarbeid med sin sveitsiske partner Verein-
MUNTERwegs, jobbet spesielt med innvandrer. 
Den spanske partneren, Centre for Education, er en NGO som ligger i CalaD’or på Mallorca, Spania. 
På grunn av sin beliggenhet i Middelhavet har Mallorca mange flyktninger fra Nord- og Vest-Afrika. 
Centre for Education driver opplæring og veiledning for afrikanske migranter så vel som for lokale 
fra Mallorca og Spania. Organisasjonen jobber også med NEET ungdom som kommer fra London 
innenfor rammen av et internasjonalt opplæringsprosjekt. 
Den sveitsiske partneren VereinMUNTERwegs er en organisasjon som ligger i Menzingen. De driv-
er et mentorprogram mellom voksne (for det meste pensjonister) mentorer fra sveitsiske familier 
og barn med innvandrerbakgrunn. De driver et allerede veletablert mentorprogram i landet. 
Den tyrkiske partneren, Community Volunteers Foundation (TOG), ligger i storbyen Istanbul, med 
123 forgreininger i 71 provinser i Tyrkia. TOG er et nasjonalt nettverk av organisasjoner og den 
geografiske rekkevidden av organisasjonen gjør at det er mulig å kjøre programmet mot mange 
av de forskjellige etniske gruppene i Tyrkia som flytter fra utkantstrøk til byene (inkludert kurdere, 
Laz og Roma). I tillegg har du den nyankomne syriske og irakiske befolkningen som søker tilflukt i 
forskjellige byer rundt om i landet. 

Forskning og metodikk

FORSKNINGEN

MentorPower-prosjektet er gjennomført og analysert gjennom å iverksette konkrete aktiviteter (i 
vårt tilfelle flere mentorprogram i seks land), samtidig som vi har drevet med forskning (om hvor-
dan fostre den sosioprofesjonelle integreringen av ungdom via et skreddersydd mentorprogram). 
Mens forskningen har tatt for seg problemstillingen og analysert den, har gjennomføringen aktivt 
gått inn for å gi svar på problemet. 
Iverksettingen av forsøksordningen med mentoring i de seks landene fulgte en fast ramme, men 
tillot tilpasninger som var nødvendige for å tilrettelegge for spesielle behov i den nasjonale og loka-
le konteksten. Den faste rammen av programmet inkluderte:

 w Implementering av et ni måneder langt mentorprogram for unge migranter. 
 w Møter mellom mentor og mentee minimum annenhver måned. 
 w Opplæring av mentor og mentees i starten av mentorprogrammet. 
 w To fellesmøter for mentorer og to fellesmøter for mentees. 
 w Et internasjonalt møte mellom mentorer fra forskjellige land. 

Imidlertid var noen kriterier mer fleksible og tillot noen tilpasninger til lokal kontekst. I Hellas, for 
eksempel, var ikke mentorprosjektet direkte fokusert på den sosioprofesjonelle integreringen på 
grunn av menteenes unge alder, men heller mer på å verdsette kompetanse, sosioprofesjonell 
kunnskap og interkulturell bevissthet. 
I løpet av iverksettingen av prosjektet var det et spesielt fokus på å innhente informasjon for å kunne 
dokumentere alt. Alle aktiviteter ble grundig rapportert og fordelt mellom partnerne (læringsverk-
tøy, undervisnings- og møteprogram, pedagogiske aktiviteter osv.). En intensiv oppfølgings- og 
evalueringsstrategi ble utført for å hele tiden være i stand til å reflektere over metoden. Feedback 
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og evaluering ble gitt av flere av interessentene i prosjektet for å slik innhente et bredt spekter av 
synspunkter i, og erfaringer med, å jobbe i prosjektet. Disse var blant annet personale til de inter-
nasjonale partnerne, mentorer, mentees og lokale partnere. Dokumentet du leser er ikke en rapport 
om aktivitetene som ble utført i MentorPower-prosjektet, du vil kun lese noen få vitnesbyrd og 
anekdoter fra deres utførelse av dem. Likevel, er denne håndboken bygget på empirisk kunnskap 
og skriveprosessen kunne bare ha foregått parallelt med en samvittighetsfull evaluerings- og do-
kumentasjonsprosess. 

SKRIVEPROSESSEN 

Alle partnerne har bidratt med å skrive denne håndboken. Hele veien, fra innhenting av informasjon 
til evalueringen i etterkant, har det internasjonale teamet samarbeidet og deltatt.
Følgende metode ble brukt: hver av partnerne fikk ansvar for å skrive hvert sitt kapittel. De samk-
jørte innhentingen av informasjon, strukturerte innholdet og ordbruken. Men de bidro også til, og 
vurderte, hverandres kapitler. Ansvaret for kapitlene ble tildelt etter hvilken ekspertise og hvilke 
ressurser de forskjellige kunne bidra meg.
Den spanske partneren Centre for Education skrev det første kapitlet: «Å designe et mentorpro-
gram» på bakgrunn av deres erfaring i prosjektutvikling og ledelse. Den norske partneren, Kval-
ifiseringstjenesten, tok seg av det andre kapitlet: «Registrering og utvelgelse av mentorer og 
mentees» og avsluttet det med å oppmuntre programkoordinatorene til å stole på sin egen men-
neskekunnskap. Den greske partneren, K.A.NE., skrev det tredje kapitlet: «Opplæring» og inkluderte 
mange gode tips basert på deres erfaring med undervisning og ikke-formell utdannelse. Den tyrk-
iske partneren, Community Volunteers Foundation (TOG), samlet sin kunnskap om organisering av 
mentorprogram i det fjerde kapitlet: «Oppstart og gjennomføring av programmet». Den sveitsiske 
partneren, VereinMUNTERwegs, skrev det femte kapitlet: «Evaluering og forbedring» utfra sin em-
piriske erfaring med å lage et mentorprogram; utvikle det, gjøre justeringer underveis, før det til 
slutt er et veltilpasset program. Endelig Pistes Solidaires Méditerranée, som hovedkoordinator for 
prosjektet, ansvarlig for den globale koordineringen av håndboksproduksjonen, og å forfatte intro-
duksjonen og konklusjonen, og for den endelige gjennomgangen av boka. 
Håndboken inkluderer også mange læringsverktøy i form av vedlegg, som for eksempel mal for 
registreringsskjema og pedagogiske verktøy til bruk i diverse undervisnings- og/eller evaluer-
ingsøkter. Selv om vi anbefaler deg å lese håndboken kronologisk, og å følge trinnene for hvordan 
du kan skreddersy ditt eget mentorprogram steg for steg, er det også mulig å gå inn og se på et 
aktuelt emne om du for eksempel trenger en rask løsning på et problem du møter under utførelsen 
av mentorprogrammet ditt.  
God lesing! 
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I

Utforming av et 
mentorprogram
Et mål uten en plan er kun et ønske. 
Antoine de Saint-Exupéry

A. FRA EVALUERING AV LOKALE BEHOV TIL 
ET FERDIG UTFORMET PROGRAM.

 1. Om å definere målgruppen
  a. Menteene
  b. Mentorene

 2. Hva er formålet med programmet?

 3. Hvordan følge opp menteene?

 4. Hva er omfanget av mentorprogrammet?

B. FRA EVALUERING AV DIN ORGANISASJON 
TIL ET FERDIG UTFORMET PROGRAM

 1. Opprette en ledelsesstruktur

 2. Opprette en tidsramme og viktige faser i programmet

 3. Finansieringsplan

C. FORMIDLING AV MENTORPROGRAMMET
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Kapittel I – Utforming av et mentorprogram

I dette kapitlet vil du lære hvordan du kan utforme, planlegge og bygge opp et mentorprogram:
»» Bestemme formål, mål og forventet utfall
»» Evaluering av din organisasjon
»» Danne en ledelsesstruktur
»» Sette opp en tidsramme og økonomiplan 
»» Introduksjon av programmet : markedsføring og formidling
»» Tilnærminger til målgruppen

Introduksjon
Hensikten med dette kapitlet er å hjelpe deg å forme ditt eget mentorprogram, spesialtilpasset 
migranter og unge migranter, samtidig som din egen arbeidskontekst tas i betraktning.
Ved å tilby forskjellige sett med spørsmål og tips underveis vil vi hjelpe deg med å tenke spesifikt 
på de felles utfordringene, behovene og løsningsstrategiene som omhandler denne spesielle mål-
gruppen.
Utformings- og planleggingsstadiet gir deg mulighet til å planlegge hvordan du vil styre og gjen-
nomføre mentorprogrammet. Planen kan selvsagt modifiseres underveis i og med at omsten-
dighetene rundt kan forandre seg, ogdu kan få nye erfaringer. Men ved å på forhånd evaluere dine 
sterke og svake sider, lage prosedyrer og sette opp en økonomiplan, kan du bli belønnet med et 
vellykket resultat.

A. Fra evaluering av lokale behov til et ferdig 
utformet program
Når du har bestemt deg for å utvikle et mentorprogram, er det første du må spørre deg selv om 
følgende: «Hvorfor starter vi dette programmet? Hvorfor er det behov for det? 
Neste kapittel vil lose deg gjennom det å utføre en evaluering av lokale behov og hvordan du kan 
forme mentorprogrammet ditt i henhold til disse behovene. 

1. DEFINERING AV MÅLGRUPPEN

De to viktigste målgruppene som vil nyte godt av mentorprogrammet er mentorene og menteene. 
Det første spørsmålet du må stille deg selv er «hvem» er egentlig målgruppen din? 

A. MENTEENE

MentorPower-håndboken tar sikte på å designe spesifikke mentorprogram for unge migranter. 
Men begrepet «unge migranter» dekker en uensartet realitet og programmet ditt kan anta en helt 
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annen form, og kan komme til å måtte benytte helt andre strategier avhengig av situasjonen til 
menteene som deltar i programmet.

Som organisasjon, spør deg selv: 
 w Hvilke unge migranter er allerede i kontakt med organisasjonen din, eller hvilken spesifikk 

målgruppe ønsker du å komme i kontakt med? 
 w Hvor lenge siden er det de migrerte, og var det en vanskelig eller traumatisk prosess? 
 w Har de lovlig opphold i landet ditt? 
 w Hvilke land kommer de fra? Hva er deres etniske og religiøse opprinnelse? 
 w Vil familien til den gitte etniske gruppen godta innblanding i livet deres fra noen utenfra? 

Enten du bestemmer deg for å fokusere på mindreårige, ungdom, voksne eller flyktninger (eller alle 
de forannevnte), er det elementer som bør overveies. Mindreårige vil for eksempel trenge juridisk 
godkjenning av et voksent familiemedlem, eller fra sosialtjenesten som er ansvarlig for dem. (Dette 
kan også gjelde for voksne ungdommer som er under administrativt tilsyn) Ta i betraktning at det 
potensielt kan komme motstand mot at migranten blir med i programmet fra dennes familie eller 
sosialarbeider. Hvis det er sånn, prøv å forstå hvilke elementer det er motstand for, og ta det med i 
betraktningen når du utformer mentorprogrammet, slik at du kan berolige dem og få godkjennelse 
fra de som er involvert. Du kan for eksempel lage en regel om at før det første mentoringmøtet skal 
det være et møte med familien, eller du kan foreslå for sosialarbeiderne at de kan ha overoppsyn 
med mentoringprosessen osv. Den rettslige statusen til migrantene kan fjerne fokuset fra men-
torprogrammet til en papirmølle som kan lede til stor frustrasjon hos mentorene. Når det gjelder 
flyktningene, kan de være følelsesmessig sårbare på grunn av post-traumatiske opplevelser som 
kan være vanskelig for mentor å adressere. I tillegg er det nyttig å være klar over kulturelle element-
er som en bør være sensitiv for, og også de stereotypiene og fordommene mot deres etniske og 
religiøse opprinnelse som allerede finnes i landet ditt. 

B. MENTORENE

Mentorprogrammet vil hovedsakelig utformes avhengig av menteenes behov i og med at det er 
innført som et svar på unge migranters særlige utfordringer. Men det er viktig å ta i betraktning 
mentorene som målgruppe, fordi mentorprogrammet vil ha en stor innvirkning på dem både når 
det gjelder læring og erfaring. Derfor er det viktig å tenke på dem som en «målgruppe».

 w Hvilke potensielle mentorer er allerede i kontakt med din organisasjon? Kan organisasjonen 
din regne med et nettverk av tilhengere og frivillige?

 w Har de allerede vært borti mentoring, veiledning eller lignende opplæringsaktiviteter? 

2. HVA ER FORMÅLET MED PROGRAMMET?

Når du har definert målgruppen kan du spørre deg selv om hva formålet med programmet er. For 
å gjøre det, anbefaler vi at du vurderer hva de viktigste hindrene for menteenes sosioprofesjonelle 
integrasjon er, og å tilpasse målsettingene til de ressursene som er tilgjengelige for å takle disse 
problemene.

 w Hvilke elementer kan sees på som hindringer for deres sosioprofesjonelle integrasjon?
 w Hvilke kvalifikasjoner har de, hva er deres rettslige status, hvordan er familiestrukturen deres?  
 w Hvilke språkbarrierer finnes, og hvilke ressurser har vi i forhold til å gjøre noe med de barrie-

rene? 

Mangel på kvalifikasjoner, språkbarrierer eller til og med rettslig status kan legge betydelige hin-
dringer i veien for migrantene i deres nye land. Kan mentor imøtekomme disse behovene? Elemen-
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tene over bør diskuteres nærmere under opplæring av mentorer og mentees. Om du tar i betrakt-
ning menteenes hindringer på veien, kan du lettere utforme den endelige oppgaven til programmet.
Hva er dine endelige mål? Pass på at de er spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbe-
grensede (femte kapittel om evaluering og forbedring vil hjelpe deg til å utforme målsettingene). 
Ha disse tre hindringene i mente når du planlegger, iverksetter og forbedrer programmet ditt.

3. HVORDAN FØLGE OPP MENTEENE?

De fleste migranter har allerede tilgjengelig forskjellige typer tjenester og støtte (som sosialar-
beidere, lærere, juridiske rådgivere, famille og venner osv.). Det er viktig å ta med i betraktningen 
hvilken oppfølging de allerede har, sånn at programmet ditt tilbyr supplerende hjelp, noe i tillegg til 
det som allerede eksisterer.

 w Hvilke sosiale tjenester mottar målgruppen og deres familie? 
 w Hvordan kan dette programmet supplere disse tjenestene? 

Først når du har avklart hva slags tjenester målgruppen allerede benytter seg av, kan du tenke på 
hvilken type mentorhjelp du vil foreslå. Globale mentorprogram tar i bruk mange forskjellige typer 
mentoring, avhengig av organisasjonen og omstendighetene til deltakerne.

 » Samlæring (Peer Mentoring):
Dette er en type mentoring som vanligvis brukes mellom en person som har erfart en spesifikk 
situasjon (mentoren), og en person som er ny i denne situasjonen (menteen). Når det gjelder men-
toring av unge migranter, kan du velge å spleise de nyankomne med voksne som har migrantbak-
grunn.

 » Gruppe Mentoring:
En mentor jobber med 4-6 mentees på samme tid, hvor disse da samarbeider. Dette fungerer bra 
for organisasjoner som ikke har mange mentorer tilgjengelig. Menteene kan lære, ikke bare av 
mentor, men også av sine med-mentees. Men, denne typen mentoring kan begrense den person-
lige relasjonen mellom mentee og mentor.

 » En-til-en Mentoring:
Vanligvis en ansikt-til-ansikt kommunikasjon mellom en eldre eller mer erfaren person (mentoren) 
og en person som trenger veiledning og hjelp (menteen). Vanligvis, men ikke alltid, gjennomføres 
dette som et møte som er avtalt på forhånd, et sted som er praktisk for både mentor og mentee. 
Relasjonen kan være en ny og lite etablert erfaring for begge deltakerne. Derfor er vellykkede møter 
ansikt til ansikt, og at begge er komfortable i relasjonen, viktig - før eventuelle andre kommunikas-
jonsmetoder som epost eller videokobling blir tatt i bruk.
Denne håndboken er basert på erfaringer med en-til-en mentorprogram, men kan tilby verdifull 
informasjon som er overførbar til andre typer mentoring.

4. HVILKET OMFANG SKAL MENTORPROGRAMMET HA? 

Utformingen av mentorprogrammet ditt bør også inneholde en områdeanalyse. Du bør ta hensyn 
til det geografiske aspektet til dine potensielle mentees, i tillegg til det allerede-eksisterende net-
tverket av organisasjoner som jobber med migranter.

 w Hvor bor migranter og unge migranter i byen/regionen? 
 w Er det en konsentrasjon av migranter/unge migranter i et spesifikt område?
 w Er de isolert eller inkludert i samfunnet sitt?  
 w Finnes det allerede organisasjoner som jobber med migranter på stedet? Hva tilbyr de?
 w Er det andre mentorprogram som tilbys i min region? Kan vi i så fall samarbeide? 
 w

Kunnskap om hvor målgruppen din befinner seg, vil hjelpe med logistikken senere i programmet. 
For eksempel: Hvilke transportmuligheter har målgruppen når de skal møte mentor? Hvilke fasi-
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liteter finnes allerede i deres område? Og, hvis mange i målgruppen befinner seg på samme sted, 
kan du finne ut om det er noen som potensielt kan tenke seg å være frivillige i programmet ditt. Om 
du begrenser mentorprogrammet til det lokale nærområdet (byen, eller til og med nabolaget), gjør 
du det lettere for mentoringparene å møtes oftere, og enklere, uten reiseutgifter.
Utforsk andre mentorprogram i området ditt, så vel som allerede-eksisterende organisasjoner som 
støtter migranter. Du kan muligens samle ressurser, særlig innen det å rekruttere mentorer til pro-
grammet. Du har kanskje det første mentorprogrammet som er rettet mot din målgruppe? Eller 
kanskje andre tiltak er rettet mot den samme målgruppen, og kan samkjøres med mentorprogram-
met ditt?
Områdeanalysen vil hjelpe deg med å bestemme størrelsen på mentorprogrammet ditt, både 
geografisk, og i form av supplerende støtte til allerede-eksisterende program.

B. Fra evaluering av din organisasjon til et 
ferdig utformet prosjekt
Enten det er første gang organisasjonen din iverksetter et mentorprogram, eller du ønsker å forbe-
dre din mentorpraksis, er det alltid nyttig å foreta en egenvurdering for å få full oversikt over dine 
sterke og svake sider.

 w Hvilke prosjekter eller aktiviteter har vi gjennomført tidligere for ungdom eller unge migran-
ter? 

 w Hvilke etablerte forbindelser har vi allerede i disse samfunnene?
 w Hvilke utfordringer kan du forvente innenfor organisasjonen din? 
 w Sammenfaller vår finansieringsplan med de forutsette økonomiske behovene? 

De forbindelsene du allerede har, som jobber innenfor disse samfunnene, kan kanskje hjelpe deg 
med opplæringsbehovene du har. 

1.OPPRETTE EN LEDELSESSTRUKTUR 

Når målsettingen din er klar, bør det, der det trengs, opprettes et team som kan assistere den ut-
pekte koordinatoren, eller en beslutningskomité, i å iverksette programmet. Denne koordinatoren 
bør få all den tiden og ressursene han/hun trenger for å kunne utføre sitt arbeid gjennom hele 
programmet

 w Er antallet ansatte vi har, nok til å gjennomføre programmet? 
 w Har vi utdannelse i, eller erfaring med, å jobbe med denne målgruppen? 

Spørsmålene du må stille deg selv er både kvantitative og kvalitative. Start med å opprette et 
arbeidsflyt-skjema for programmet, eller en tidslinje for å illustrere hvilke oppgaver og aktiviteter 
teamet ditt skal gjennomføre, slik at du kan anslå arbeidsmengden. Du kan angi detaljer som nøk-
keloperasjoner, tidslinjer, ressurser og kriterier som kan hjelpe deg videre mot neste fase. Tenk 
over hvordan du kan følge med på programmet ditt mens det utvikler seg, og hvordan du tenker 
å evaluere mentor-prosessen, utfallet av mentoringen og hva som er oppnådd. - Se kapittel V; 
Evaluering og forbedring. Hvis du er bekymret for at teamet ditt ikke er fullstendig forberedt på, 
eller at de ikke har erfaring nok til å iverksette et mentorprogram, kan du utføre en undersøkelse 
på beste fremgangsmåte, tilnærme deg andre organisasjoner som tilbyr denne typen hjelp, eller få 
opplæring i de ferdighetene du trenger.
Husk at vellykkede mentorprogram tilbyr både struktur og fleksibilitet. En strukturert arbeidsflyt 
gjør det enklere for deltakerne å følge mentorprosessen, og er viktig i forhold til å hjelpe deltakerne 
i å nå de definerte målene. Fleksibilitet er essensielt når det gjelder å støtte opp om individuelle 
mentorbehov.
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2. OPPRETTE EN TIDSRAMME OG VIKTIGE FASER I PROGRAMMET 

 w Hva er de sentrale fasene i mentorperioden? 
 w Over hvor lang periode skal programmet vare? 
 w Hvor ofte burde mentoringparene møtes? 
 w Skal du inkludere fellesmøter for alle deltakerne i programmet? 
 w Bestem en dato for når du skal starte og når du skal avslutte. 

Hvor lang tid du skal bruke på programmet bør ta hensyn til innledende undersøkelser, og den 
tiden din organisasjon trenger for å gi den nødvendige opplæringen som det er behov for i forhold 
til målgruppen. Tenk også over hvilke potensielle samarbeidspartnere og aktører du har i den inn-
ledende fasen. 
En mentorperiode på minimum seks måneder gir tidsrom for å bygge en relasjon mellom mentor 
og mentee. Ta hensyn til eksterne faktorer som kan påvirke dagsordenen til programmet. (for ek-
sempel skolerute hvis deltakerne er går på skole - mentorprosessen kan gå saktere om sommeren 
hvis noen tar sommerferie osv.)
Om mentormøtene skjer på regelmessig basis vil det være enklere for organisasjonen som koor-
dinerer det hele å følge med på mentoringparene og deres progresjon. Om møtene finner sted for 
ofte, kan det virke avskrekkende på deltakerne. Mentorene og menteene som er med på frivillig 
basis, kan føle at det forventes for mye av dem. På den andre siden, kan det være vanskelig for 
mentoringparene både å holde motivasjonen oppe, og å bygge et tillitsforhold om de møtes for 
sjelden. Det er forfatternes erfaring, etter å ha gjennomført flere mentorprogram, at ett møte an-
nenhver uke fungerer bra for både mentor og mentees.
I tillegg kan det være at noen av deltakerne ikke har mulighet til å møte for en eller annen grunn. Gitt 
at dette ikke er noe som skjer på regelmessig basis, bør individuelle endringer gjøres for å tilpasses 
timeplanen til de som er med i programmet.

Tips: Tillat fleksibilitet! Muligheten er til stede for at du kanskje får problemer med 
å rekruttere mentorer eller mentees, så bestem deg på forhånd for hvor mange du 
realistisk sett kan få tak i, men gi rom for endringer. Du kan plutselig få tak i flere 
mentorer enn mentees, derfor kan det være lurt å se for seg at en mentor kan ha mer 
enn én mentee. For dem dette er greit for, kan programmet tilpasses etter behov. 

3. FINANSIERINGSPLAN

Det å ha en formening om hvor mye programmet vil bety i kroner og øre for organisasjonen din al-
lerede fra starten av, vil gjøre det lettere å unngå overraskelser på veien. Start med en evaluering av:

 w Forventede driftsutgifter: personale, lokaler, reiser og andre utgifter. 
 w Finansieringsmuligheter: Støtte fra EU, nasjonale myndigheter, lokale myndigheter, forretnin-

ger, veldedige organisasjoner, sponsorer, private? 
 w Hvordan får vi på plass slik finansiering? 

Selv om deltakerne er med i programmet på frivillig basis, se på om det er muligheter for å få 
dekket noen av utgiftene de har, som for eksempel kaféutgifter - eller til og med reiseutgifter for 
mentees som bor utenfor allfarvei. 
Det vil kanskje være behov for å arrangere kurs eller møter mellom mentor og mentees et annet 
sted enn de organisasjonen din befinner seg for at deltakerne lettere skal kunne være med på dem. 
Dette vil kunne medføre at du må leie et møtelokale i ny og ne, dette bør det være budsjettert for.

C. Formidling av mentorprogrammet 
Det å formidle nyheter om mentorprogrammet ditt vil holde på interessen til fremtidige mentorer, 
sponsorer og andre bidragsytere. Derfor er det lurt å videreformidle utviklingen til programmet, 
dets fremgang og hva som er oppnådd. Denne informasjonen - så vel som detaljer om kvalifikas-
jons- og deltakelseskrav - kan gjøres tilgjengelig på alle plattformer, inkludert lokale foreninger, so-
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siale media og på en egen hjemmeside, for å gjøre folk oppmerksomme på programmet slik at de 
kan støtte det. På den måten kan også mentorer som ikke har mulighet til å være med fra starten 
av, følge med på utviklingen. Lag en egen hjemmeside for programmet så tidlig som mulig, om det 
så er via en link fra din egen side; de som er interessert vil se etter mer informasjon og sjekke ut 
programmet online. Ta med offisiell dokumentasjon, brosjyrer og flyers, som forteller om organi-
sasjonen og prosjektet til de første møtene.
Å involvere sosialarbeidere, innvandrerorganisasjoner, skoler og andre ungdomsorganisasjoner fra 
starten av programmet, er et viktig steg, særlig hvis du er en organisasjon som ikke er aktiv i dette 
feltet fra før. Dette gir unge migranter muligheten til å få informasjon om programmet direkte fra 
sin sosialarbeider, lærer eller ungdomsleder, en de allerede kjenner og stoler på. Denne introduks-
jonen til programmet blir tilpasset migranten. Sosialarbeideren som forklarer hva programmet er, 
kjenner allerede den potensielle menteen og vet derfor hvordan en kan nå fram til ham/henne og 
forklare hva de potensielle fordelene av en mentor kan bety for dem.

Merk: Det kan noen ganger være vanskelig å forklare en mentors rolle for en sosialarbeider, 
forklare hvordan en mentor gjør noe annet det han/hun gjør. Et eksempel: En migrant har 
sannsynligvis fra før av mange «hjelpere» rundt seg (sosialarbeidere, lærere, rådgivere osv.) og 
primærkontakten vil kanskje ikke forstå hvilken nytte ungdommen har av å få enda en person 
å forholde seg til. Det kan også være at de føler at din organisasjon tar jobben fra dem.

Tips: For å spare tid, og få et større utbytte av det, kan det være en god idé å 
opprette en arbeidsgruppe eller en komité, som samler alle sosialarbeiderne 
som er interessert i programmet. Fellesmøter kan organiseres med dem, og 
denne arbeidsgruppen kan samarbeide med hele mentorprosjektet.

Et diagram som visualiserer de forskjellige stegene i mentorprogrammet er tilgjengelig i vedleg-
gene. Neste kapittel, «Forberedelse», gir deg en fullstendig guide over stegene for rekruttering og 
opplæring i programmet.

Oppsummering: Et vellykket mentorprogram kan utvikles ved hjelp av god utforming og plan-
legging. Ved å bruke tid på å tenke nøye gjennom alle aspektene i programmet ditt, vil du sikre 
at du klarer å imøtekomme målgruppen på den mest effektive måten, og at innsatsen din vil 
være bærekraftig på lang sikt.
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II

Registrering  
og utvelgelse 
av mentorer  
og mentees
At man, naar det i Sandhet skal lykkes En at føre et 
Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa 
passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.   
Sören Kierkegaard

A. UTFORMING AV REGISTRERINGSPROSESSEN. 

B. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 

C. REGISTRERINGSPROSESSEN 

 1. Menteens informasjons- og registreringsprosess. 
  a. Forberedelse av intervjuer med potensielle mentees.
  b. Hva en bør huske på.

 2. Mentorens informasjons- og registreringsprosess.
  a. Forberedelse av intervjuer med potensielle mentorer.
  b. Hva en bør huske på.
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Kapittel II Registrering og utvelgelse av mentorer og mentees

I dette kapitlet vil du bli guidet gjennom de forskjellige stegene for:
»» Registreringsprosessen av mentorer og mentees
»» Utvelgelseskriterier for søkere
»» Utforming av søknadsskjema for mentorer og mentees

Introduksjon
 
Formålet med dette kapitlet er å gi leseren de nødvendige ressursene for å velge ut mentorer og 
mentees. For mange virker det som om dette er det mest utfordrende aspektet ved hele mentor-
programmet. Avhengig av ressursene og nettverket din organisasjon har, kan oppgaven oppleves 
som veldig vanskelig eller veldig enkel. Et svært avgjørende punkt i prosessen med å finne gode 
matcher er at du må finne ut av hvilke personer som skal bygge tette og gode personlige bånd. 
Uansett hva din situasjon er, vil dette kapitlet gi deg ideer om hvordan du skal finne kvalifiserte 
mentorer og mentees.

A. Utforming av registreringsprosessen 
Det forrige kapitlet har hjulpet deg med å sette en ramme rundt ditt fremtidige mentorprogram. Ut-
formingen må tas ett skritt videre i registreringsfasen av programmet. Her er noen flere spørsmål 
du må stille deg:

 w Hvilke krav skal man stille og hva skal kvalifisere for deltakelse? 
Bestem deg for en noen kriterier som må oppfylles for å kunne delta i programmet. For eksempel: 
Alder, sted, personlige omstendigheter osv. Men, det er viktig å kunne være fleksibel i forhold til 
kriteriene, potensielle menteer kan allerede ha en jobb for eksempel, men det er kanskje ikke det de 
har lyst til å drive med, og når det gjelder mentorer - det er ingen aldersgrense for en god mentor.

 w Hvordan få tak i og velge mentorer? Er det åpent for alle, eller kun for spesielt inviterte?
Du har kanskje allerede sett for deg hvem du vil henvende deg til for å spørre om de vil bli frivillige 
mentorer. Når programmet ditt er blitt delt og videreformidlet, er muligheten til stede for å få tak 
i enda flere interessenter. En ferdig utfylt søknad er essensiell i ditt arbeid med å finne ut mer om 
de frivillige, og en uvurderlig hjelp når du skal knytte sammen de riktige personene som skal være 
mentor og mentee.

 w Hvordan behandler vi konfidensiell informasjon? 
Når du mottar søknader fra potensielle mentorer og mentees vil du kanskje sitte med konfidensiell 
informasjon knyttet til migrantenes personlige historie. Det er lurt å bestemme seg for visse regler 
angående taushetsplikt, både internt i teamet, og eksternt med mentorene og andre involverte. 
Samtidig kan det være vanskelig å få tak i pålitelig informasjon om den potensielle menteen, den 
rettslige statusen for eksempel. Grunnen til det er at den administrative prosessen kan være en 

Førevaluering/
Forskning/

Behovsvurdering/
Målsettinger 
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skikkelig labyrint, hvor til og med hovedpersonen lett går seg vill. Mentorene vil sannsynligvis også 
møte på lignende situasjoner, derfor er det klokt å drøfte dette temaet i løpet av kurset.

 w Hvordan kontakte målgruppen (menteene) og velge ut deltakere? 
Ved å på forhånd ha introdusert programmet og hatt møter med sosialarbeidere, lærere, ung-
domsledere, andre organisasjoner, foreninger eller skoler som har tilgang på mange potensielle 
mentees, er kontakten allerede etablert. Med deres hjelp kan du velge ut passende menteer som 
vil dra nytte av programmet ditt. 

B. Kommunikasjonsstrategi 
 
Det finnes mange måter å gjøre prosjektet kjent for andre på, de tradisjonelle metodene kan noen 
ganger være like effektive som de moderne formene for kommunikasjon. Her er noen eksempler:

 w lag noen små foldere du kan dele ut 
 w  plakater
 w  lokal presse
 w  sosiale media
 w  nettverk (sosialt/profesjonelt) 
 w  Besøk organisasjoner og foreninger (skoler, religiøse samfunn, Rotary, Lions osv.) 
 w  Ta kontakt med forskjellige sosialarbeidere, flyktning- og/eller asylmottak 
 w  Reklamer i frivillige nettverk

I de fleste tilfellene vil menteene bli kontaktet via organiserte aktiviteter som lag og diverse 
foreninger, det være seg private, offentlige, basert på frivillighet osv. - og skoler. Mentorer vil fra 
starten av mest sannsynlig bli kontaktet, og rekruttert, via personlige nettverk. Når det er nødven-
dig, vil ovennevnte hjelpemidler bli benyttet.

C. Registreringsprosessen 

1. MENTEENES INFORMASJONS- OG REGISTRERINGS-PROSESS

Det er veldig viktig å forvisse seg om at de potensielle menteene er fullstendig klar over innvirknin-
gen prosjektet kan ha. I mange tilfeller er det nødvendig å både oversette materialet og å bruke en 
tolk. Vi vil anbefale å utforme et enkelt søknadsskjema for menteene, og å forberede et muntlig 
intervju.
Det er også avgjørende at menteene får tilstrekkelig informasjon om hva det innebærer å være en 
mentee. I dette programmet fokuseres det på utdanning og jobb. Det er en fare for at menteene vil 
tenke at de ved å få en mentor, får en personlig assistent som skal hjelpe dem på alle måter og til 
enhver tid. Det er viktig at menteen forstår programmet, hva det tilbyr og også hvilke begrensinger 
det har. I tillegg må menteene få nøyaktig informasjon om programmet, når det starter og når det 
tar slutt. De trenger også å vite hvor mange møter de må ta del i, både med mentor og med andre. 
Menteen må også bli informert om at relasjonen til mentoren kan vare lenger, men at det da ikke 
vil være en del av mentorprogrammet. Om målgruppen ikke snakker språket i landet de bor i godt 
nok, må både muntlig og skriftlig informasjon bli gitt på et språk de snakker flytende.
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A. FORBEREDELSE AV INTERVJUET MED POTENSIELLE MENTEES

Når du møter en potensiell mentee som skal registrere seg, er det en ypperlig anledning til å ta 
et uformelt intervju for å forstå hvilken motivasjon og forventninger han eller hun har. Nyttige 
spørsmål du kan stille den potensielle menteen er:

 w Hvorfor ønsker du å bli en mentee?
 w Hva tror du at du kan lære av dette programmet? 
 w Hvordan ville du reagere om:
 w mentoren din skulle være negativ til, eller uvillig til å ta del i aktiviteter? 
 w mentoren din har forskjellige moralske synspunkter enn deg når det gjelder religion, likestil-

ling og seksualitet? 
 w mentoren stadig ikke dukker opp på tiden og der dere er blitt enige om å møtes? 
 w Hva ønsker du å få ut av dette programmet? 

B. VERDT Å HUSKE PÅ

Her er et par tips det kan være greit å få med seg. Ikke vær for streng angående hvem som kan 
være en mentee. Ikke gjør utvelgelsen for omstendelig, den potensielle menteen kan bli skremt 
vekk av for mye byråkrati. Sett en rimelig tidsfrist for søknaden (Ikke for langt frem i tid, da vil de 
glemme å levere den, ikke for kort, da vil de kanskje ikke rekke fristen). Gjør den brukervennlig. Den 
bør være på morsmålet til menteen når det er en mulighet til det, men da må du også ha en person 
tilgjengelig som kan oversette den i etterkant. Sett av nok tid til både å fylle ut skjemaet, og til å se 
over spørsmålene sammen med noen av de potensielle menteene. Det kan jo være at noen av dem 
ikke kan lese, eller at de har dårlige språkkunnskaper.

2. MENTORS INFORMASJONS- OG REGISTRERINGSPROSESS

Mentorer må være voksne som enten via personlig kjennskap eller intervjuer, viser sitt engasje-
ment og motivasjon for prosjektet. Ikke sett for mange begrensninger for hvem som kan være en 
mentor, men ha noen minstekrav til hva som er forventet av dem. Vi anbefaler å be den potensielle 
mentoren om en politiattest som viser at de ikke har vært involvert i kriminell aktivitet som involver-
er mindreårige.
Før et mentoringpar blir bekreftet, er det viktig å informere mentoren om menteens rettslige status. 
Relasjonen mellom mentor og mentee vil være påvirket av menteens immigrantstatus. 

A. FORBEREDELSE AV INTERVJUET MED POTENSIELLE MENTORER

Når du møter potensielle mentorer ved registreringen, kan du stille lignende spørsmål som du still-
er menteene. Men mentorene kan også ha spørsmål de vil ha svar på. Vær forberedt på å svare på 
spørsmål som disse:

 w Hva er egentlig en mentor? 
 w Hva gjør en mentor? 
 w Hva vil oppgaven/rollen min være? 
 w Hva er forskjellen på min rolle, og rollen til en sosialarbeider? 
 w Hva er hensikten med en mentoringrelasjon? 
 w Hva er mine hovedmål? 
 w Vil dette slå tilbake på meg på noen måte? 
 w Hvor ofte møtes vi, og over hvor lang tid? 
 w Hvem har ansvar for å få i stand møtene våre? 
 w Hvilken struktur/rammer har møtene? 
 w Hvordan kommuniserer vi i tiden mellom møtene? 

Disse spørsmålene bør jobbes med under kursingen av mentorene, det å gi tilstrekkelig under-
visning til alle de som deltar i programmet er ett av de viktigste stegene i det å etablere et program 
med langsiktig suksess. Mentees og mentorer bør sette seg ned og diskutere disse temaene for å 
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få en felles forståelse av begges roller, og legge grunnlaget for menteer som kanskje ønsker å bli 
mentorer i fremtiden.
Det er tilrådelig å svare mentorene på disse spørsmålene ved første møte/intervju, slik at de får noe 
å tenke på, og noe de kan jobbe videre med under opplæringen. Her er et eksempel på mentoring 
ifølge Eric Parsloe:

“Mentoring er å støtte og oppmuntre mennesker til å styre sin egen læring for å 

maksimere sitt potensial, utvikle sine evner, forbedre sin ytelse og bli den per-

sonen de ønsker å være” 

Eric Parsloe (cf. The Oxford School of Coaching & Mentoring)

Det er viktig for frivillige mentorer å på forhånd ha en idé om hva rollen som mentor innebærer. 
Som en del av den informasjonen de får, er det lurt å fortelle mentorene at mentoring bør inneholde 
de fleste av disse temaene: 

Informasjon: Mentorer deler sin kunnskap, erfaring og visdom. 
 w Kontakter: Mentorer gir verdifulle muligheter ved å legge til rette for møter med sine akade-

miske, karriererettede og personlige kontakter.
 w Utfordringer: Mentorer ansporer til nysgjerrighet og bygger selvtillit ved å by på nye ideer, 

muligheter og utfordringer. 
 w Støtte: Mentorer fremmer vekst og måloppnåelse ved å tilby et åpent og støttende miljø.
 w Målsetting: Mentorer hjelper menteene til å oppdage sine talenter og interesser, og til å defi-

nere og nå målene sine. 
 w Rådgiving: Mentorer kan gi råd til menteene sine om hvordan de kan nå sine akademiske, 

karrieremessige og/eller personlige mål.
 w Rollemodeller: Ved å dele suksesshistorier med menteene, kan mentorene bli rollemodeller. 

Kapittel IV i håndboken gir utdypende informasjon om rollene til mentorene.

B. VERDT Å HUSKE PÅ

I de fleste tilfellene engasjerer mentorer seg i et mentorprogram på frivillig basis, uten å få betaling 
for det. Om det er for mange formaliteter (skjemaer, intervjuer, referanser osv.), kan gode poten-
sielle mentorer trekke seg. Samtidig må du på en eller annen måte innhente nok kunnskap om 
mentorenes egenskaper. Hvis du ikke kjenner mentor fra før, bør du prøve å få til et personlig møte 
slik at du får all den relevante informasjonen du trenger.
Ikke la mentorene vente for lenge før de blir tildelt en mentee. Om ikke alle mentorene og menteene 
er i boks ved deadline, må du finne forskjellige løsninger lokalt for å sette sammen mentoringpar. 
Mentorene dine er trolig mer tilgjengelige enn menteene (de vil ha færre kulturelle forskjeller og 
færre språkmessige hindringer) så det kan være vanskelig å unngå et slags hierarki mellom de to. 
Når man beskriver en mentor som en som «hjelper» menteen, blir det automatisk et hierarki i og 
med at «hjelp» er et ord som peker kun en vei, fra den som hjelper til den som blir hjulpet. Mentorer 
kan lett få et stempel som frivillige av din organisasjon på grunn av deres status som «hjelper».
Du kan også se på en frivillig som en som er deltaker i organisasjonen din på frivillig basis og uten 
godtgjørelse, noe som innbefatter menteen. Husk at menteene hjelper mentorene med å utvikle 
tverrgående ferdigheter!
Du finner to eksempler på søknadsskjema i vedleggene, en lang og en kort. Jo lengre søknaden er, 
jo mer informasjon får du til å tegne opp en tydelig profil av søkeren. Den kan gjøre det lettere med 
utvelgelsen og matchingen. men den kan virke inngripende og det kan være at det blir for vanskelig 
for menteen å fylle den inn.
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Oppsummering:  Å gi mentorene og menteene nok informasjon er tvingende nødvendig. På 
grunn av potensielle språkbarrierer må du dobbelt- og trippelsjekke alt for å være sikker på 
at deltakerne har fått den forståelsen de trenger. De som organiserer mentorprogrammet må 
være forberedt på å bruke mye tid når de skal utføre matchingen.Bruk kriterier som passer til 
ditt program, og stol på din egen menneskekunnskap.
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III

Opplæring
Fortell meg og jeg glemmer, vis meg og jeg 
husker, involver meg og jeg lærer.
Benjamin Franklin

INTRODUKSJON

A. Bli kjent med deltakerne: Behovsavklaring

B. Opplæring
 1. Opplæring av mentorer.
 2. Opplæring av mentees.
 3. Felles workshop for mentorer og mentees  

C. Læringstyper og metodikk
 1. Ikke-formell og uformell læring.
  a. Hva er ikke-formell læring?
  b. Hva er uformell læring?
 2. Verdien av å ta i bruk ikke-formelle læremetoder.
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Kapittel III – Opplæring

Dette kapitlet vil gi deg all informasjon du trenger for å lage et opplæringsprogram. 
Hvilke økter det kan inneholde, hva som er viktig å huske på både når du 
forbereder opplæringsøktene, og når du gjennomfører dem. 

Du vil lære hvordan du kan gjøre opplæringen til en essensiell del av 
mentorprogrammet ved å gi partene en følelse av felleskap seg imellom. 

Introduksjon
Det å lære opp mentorene og menteene som en forberedelse før starten av ethvert mentorpro-
gram er en essensiell del av prosessen. En ting du må huske på er at opplæringen vil hjelpe både 
mentorer og mentees til å bli klar over den prosessen de skal gjennom, og til å avklare egne am-
bisjoner, mål og forventninger med mentorprogrammet. Det vil også hjelpe dem med å bli kjent 
med hverandre, og å oppnå en følelse av tilhørighet i gruppen. Det bør også skape en følelse av tillit 
mellom alle de involverte, og et trygt sted å dele idéer, erfaringer og gode måter å gjøre ting på, i 
tillegg til et sted man kan be om hjelp fra de andre mentorene/mentee når det trengs.

A. Bli kjent med deltakerne: Behovsavklaring
Det de opplæringsansvarlige må gjøre før de begynner å utforme opplæringsprogrammet, er å gå 
gjennom profilene til deltakerne og prøve å identifisere deres spesifikke egenskaper og behov. De 
kan for eksempel bruke søknadsskjemaene, og hvis det er aktuelt, opplysningene som er innhentet 
under personlige møter og intervjuer med mentorene og menteene, for slik å innhente egnet infor-
masjon til bruk for å lage et opplegg som er tilpasset deltakernes behov. 
Behovsanalyse er avgjørende i forberedelsene, da det tillater opplæringsansvarlige å:

 w Identifisere spesifikke elementer de kan fokusere på. 
 w Analysere hver deltakers evner og erfaringer og se hvordan de kan kombineres i undervisnin-

gen for å oppnå best mulige resultater og samlæring. 
 w Bestem deg for hvilke læringsverktøy og metoder du vil benytte i løpet av undervisningen. 
 w Kartlegg forventningene hver enkelt deltaker har til mentorprogrammet. 
 w Finn ut hvilke temaer de trenger å fokusere på og fordype seg i. 
 w Bring på det rene hvilke utfordringer menteene har, og forbered mentorene deretter. 
 w Sett konkrete mål og forventninger for hver undervisningsøkt. 
 w Ikke glem at hvert individ er forskjellig, de har forskjellige behov, erfaringer, forventninger og 

bakgrunn. Nøkkelen til en vellykket opplæring, er å klare å tilpasse disse individuelle forsk-
jellene samtidig som en kombinerer erfaringene og styrkene til hver enkelt deltaker sånn at 
det gagner gruppen som helhet. 

Tips: En økt som dere kaller «bekymringer, forventninger og bidrag» kan holdes i begynnelsen 
av opplæringen (ideen er å gi rom for at deltakerne kan dele sine bekymringer og hva de 
eventuelt er tilbakeholdne til, hva de forventer å lære, eller hvilket utbytte de forventer å 
få, og hva de selv kan bidra med i form av kunnskap, følelser eller ressurser). En slik økt 
vil hjelpe kursholderen til å fordype seg i behovsanalysen og tilpasse undervisningen der 
det er nødvendig. Men den vil også gi mentorene og menteene som er med i opplæringen, 
mulighet til å tenke seg om og revurdere grunnen til at de er med i dette mentorprogrammet, 
og på hvilken måte de selv kan spille en rolle i en vellykket gjennomføring. 
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B. Opplæring
I den hensikt å forberede alle de involverte på en ordentlig måte for deltakelse i mentorprogram-
met, er det viktig å forberede to separate kurs, et for mentorene, og et for menteene. Grunnen til 
det, er at det er forskjell på opplæringsbehovene og rollene deres i programmet. Etter at de første 
øktene er gjennomført råder vi dere til å organisere en kort workshop hvor mentorene og menteene 
vil ha mulighet til å treffes, til å gjøre noen aktiviteter sammen, til å bli kjent med hverandre og til å 
skape en trygg og behagelig stemning seg imellom.
De samme grunnleggende stegene og prinsippene gjelder for begge kursene:  

 w Skap et behagelig læringsmiljø. Deltakerne har behov for å føle seg trygge og komfortable.
 w Gjør klar alt du trenger av utstyr i undervisningslokalet, og sjekk at det tekniske utstyrer virker 

som det skal (om du trenger det).
 w Kursholderne må være tilstede og tilgjengelige; de må være ute i god tid slik at de kan ta imot 

deltakerne og de må være tilgjengelige under hele undervisningsøkten for å kunne hjelpe, 
råde, passe tiden osv. Dette også under økter hvor de selv ikke har en aktiv rolle, som for 
eksempel når deltakerne er delt inn i arbeidsgrupper. 

 w Prøv å lese deltakerne, forstå behovene og de spontane reaksjonene deres, og vær forberedt 
på å måtte gjøre forandringer og tilpasninger underveis.  

 w Sett av tid til en samtale etter hver økt, der hvor deltakerne får muligheten til å stille spørsmål 
og dele synspunkter, ideer og erfaringer.  

 w Skap en god evalueringsøkt. Dette vil gjøre deg i stand til å forbedre fremtidige kurs. 

1. OPPLÆRING AV MENTORER

Det å gi mentorene opplæring før oppstarten av mentorprogrammet er veldig viktig. Ikke bare fordi 
det vil danne grunnlaget for hele prosessen, men også fordi det vil gi mentorene og de som er 
ansvarlige for mentorprogrammet, muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og til å skape et 
godt miljø hvor man kan dele gode idéer, gode praksiser, hjelpemidler/verktøy og erfaringer med 
hverandre.

Før opplæringen av mentorene starter må du finne ut av hvilke mål og resultat du ønsker å oppnå. 
Hvert kurs må tilpasses den realiteten det spesifikke samfunnet mentorprosessen befinner seg i, 
og den må tilpasses mentorenes og menteenes egenart og behov. Det noen grunnleggende ting 
som må tas opp i løpet av opplæringen av mentorene, og de er: 

 w Utforsk behovene og forventningene til mentorene. 
 w Presenter mentorprogrammet i detalj, dets mål og tidsplan.
 w Analyser mentors rolle.
 w Skap en «lagånd» mellom mentorene for å gjøre det lettere for dem å dele ting med hverandre. 
 w Snakk om de bekymringene og tvilen de eventuelt måtte ha. Oppmuntre dem til å støtte hve-

randre. 
 w Interkulturell læring: snakk om stereotyper og kulturelle misoppfatninger. 
 w Drøft hvilke hjelpemidler dere kan bruke for å lette mentorprosessen. 
 w Ferdigheter innen veiledning, som konflikt- og krisehåndtering. 
 w Problemløsing. Aktiv og ikke-dømmende lytting.

Du vil finne eksempler på hjelpemidler du kan bruke for å ta opp disse temaene i verktøykassa blant 
vedleggene.

Verdt å huske på: 
Hver opplæringsøkt må være ulik og de må tilpasses den spesifikke konteksten. Det er 
tilrådelig at den opplæringsansvarlige tenker over lovgivningen og retningslinjene som 
omhandler målgruppen (unge innvandrere) i hvert land. Drøft forskjeller i status (flyktning, 
førstegenerasjons innvandrere, utenlandsk opprinnelse osv.) med mentorene.
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2. OPPLÆRING AV MENTEES

Opplæringen av mentees er også en veldig viktig del av forberedelsene til mentorprogrammet, da 
det vil gi menteene mulighet til å bedre forstå mentorprogrammet og dets målsetting. Det vil også 
gi dem mulighet til å avklare eventuelle misforståelser de har angående programmet, det bør for 
eksempel gjøres veldig klart for dem at dette programmet ikke garanterer dem en jobb etter endt 
løp. I tillegg vil de få mulighet til å bli bedre kjent og til å få bedre tillit til organisasjonen som gjen-
nomfører programmet.
På samme måte som for mentorenes opplæring, vil du måtte se på menteenes egenart og behov 
før opplæringen starter. Du vil også måtte ta i betraktning hva deres spesifikke kontekst, bakgrunn 
og realitet er. 
De grunnleggende sakene som må tas opp under menteenes opplæring er:

 w Utforsk behovene og forventningene til mentorene. 
 w Presenter mentorprogrammet i detalj, dets mål og tidsplan.
 w Ta opp relasjonen mellom mentor og mentee
 w Snakk om de eventuelle bekymringene og tvilene de må ha. Oppmuntre dem til å støtte hve-

randre. 
 w Interkulturell læring: snakk om stereotyper og kulturelle misoppfatninger. 
 w Konflikt- og krisehåndtering. 
 w Språk- og kommunikasjonsbarrierer (inkludert non-verbal kommunikasjon)

Du vil finne eksempler på hjelpemidler du kan bruke for å ta opp disse temaene i verktøykassa blant 
vedleggene

Verdt å huske på:

Du må ta hensyn til det faktum at noen av menteene kanskje ikke snakker språket i landet 
de bor i enda, og forberede øktene deretter. Bruk tolker der det er mulig, og fokuser på 
flere praktiske, non-verbale aktiviteter. Du må også være klar over de spesifikke kulturelle 
særegenhetene og interkulturelle forskjellene, og planlegge opplæringen med det i tankene.

3. FELLES WORKSHOP FOR MENTORER OG MENTEES

Det kan være nyttig å organisere en felles økt for både mentorer og menteer. Da mener vi ikke at 
begge gruppene skal ha den samme undervisningen, for de trenger skreddersydde økter, men å 
ha en felles økt som en del av deres internasjonale opplæring. Det er en god anledning til å drøfte 
viktige aspekter med aktiv deltakelse fra både mentorer og mentees. Det vil også kunne styrke 
fellesskapsånden i mentorprogrammet.
Denne workshopen må fokusere på å skape en god relasjon mellom mentorene og menteene, 
styrke fellesskapsbåndene mellom dem og oppmuntre dem til å dele ting med hverandre. Det er 
viktig å vise at både mentorer og mentees har mye å lære av hverandre. Du kan for eksempel or-
ganisere en økt hvor menteene deler noe av kulturen sin med mentorene, og/eller at de forteller noe 
om historien til landet de kommer fra.

Tips: En god måte å skape en behagelig og fruktbar atmosfære på, er mat. Å dele 
et godt måltid gjør det enklere å komme opp med nye idéer. Vi har opplevd at når 
mentorer og mentees spiser sammen, er dynamikken veldig god. Du kan be mentorene 
og menteene om å ta med mat som de skal spise sammen på slutten av dagen. 

Dans er en annen måte å bringe mentorer og menteer nærmere hverandre på, i tillegg til at det viser 
at menteene har noe å lære mentorene også. Be menteene om å vise/lære mentorene en tradisjonell 
dans fra hjemlandet sitt, det vil tillate dem å ha det gøy og å bli mer komfortable med hverandre.
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C. Læringstyper og metodikk

1. IKKE-FORMELL OG UFORMELL LÆRING

HVA ER IKKE-FORMELL LÆRING?

Ikke-formell utdannelse blir ofte beskrevet som en motsetning til formell utdannelse. Ikke-formell 
læring referer til den læringen som tar sted utenfor et formelt utdanningspensum. Fordi det ikke tar 
sted innenfor formelle læringsarenaer, kommer deltakerne på frivillig basis. Av den grunn er innhol-
det nærmere knyttet til unge menneskers behov, ønsker og interesser. Ikke-formelle utdanningsøk-
ter er strukturerte og planlagte, men gir stort rom for fleksibilitet. Ikke-formell utdanning har ofte 
en fra toppen og ned-deltakende og elevsentrert metodikk, som åpner opp for debatter og initiativ.

Idrettslag og organiserte kveldskurs i språk er eksempler på ikke-formell undervisning. 

Mentorprogrammet er et ikke-formelt undervisningsverktøy, det drives utenfor den formelle utdan-
nelsesrutinen, men er planlagt (gjennom dets metodikk og programsyklus),for å gi mentorer og 
menteer kompetanse. 

HVA ER UFORMELL LÆRING?

Uformell læring blir ofte beskrevet som den læringen som skjer i dagliglivet. Den skjer når man 
sosialiseres gjennom å erfare nye ting osv. Den skiller seg fra ikke-formell læring på den måten at 
den ikke har en lærer eller en tilrettelegger som har planlagt et undervisningsopplegg som du skal 
gå gjennom. Uformell læring er i essens tilfeldig.

Tenk for eksempel på de gangene du har gjort en feil og sier til 
deg selv: «Aldri mer!». Vel.. det er uformell læring.

I mentorprogram har uformell læring spilt en stor rolle når det gjelder utviklingen til mentorer og 
mentees. Ved å møte opp og sosialisere, dele historier og ta hverandre med til forskjellige steder, 
vil de komme ut av sin lille boble og oppdage en ny realitet.

2. VERDIEN AV Å TA I BRUK IKKE-FORMELLE LÆREMETODER.

I undervisningen for både mentorer og mentees, kan du bruke et mangfold av metoder. Du kan 
kombinere formelle presentasjoner med ikke-formelle læringsverktøy og metoder, som for eksem-
pel skuespill og eksperimentelle øvinger, rollespill, gruppediskusjoner og debatter, kunstneriske 
uttrykk osv.
Ikke-formelle læringsmetoder er vanligvis deltagende, noe som hjelper til å skape en solidaritets-
følelse og et medeierskap til programmet hos deltakerne. Ved å bruke deltagende metoder vil del-
takerne engasjere seg i dialog, og de vil dele sine idéer og synspunkter. Dette er det første steget 
mot å bli kjent med hverandre innen gruppen. Det vil sannsynligvis bli lettere å bryte isen mellom 
deltakerne om de har hørt hverandre snakke under øktene, enn om de bare sitter stille, uten å si 
noe i læringslokalet.  I tillegg gir ikke-formell undervisning rom for å snakke om tanker og følelser 
(som når de deler håp, frykt, tvil osv.) Det å arbeide med disse emnene i fellesøkter, vil hjelpe men-
torene og menteene til å bli klar over sensitive emner, og de vil kunne ønske å gå dypere inn på 
dem i en-til-en mentoringmøter. Sist, men ikke minst, det å bruke deltagende metoder og å holde 
evalueringsmøter i etterkant for å tilpasse programmet til deltakernes behov, betyr at mentorene 
og menteene har et ord med i laget når det gjelder programmet og dets metodikk. Det bidrar til å gi 
en følelse av medeierskap i programmet og en sterkere tilhørighet til denne erfaringen.
Det er også viktig å peke på at mentorprogrammet i seg selv er et ikke-formelt undervisningsverk-
tøy. De frivillige aktivitetene, eller aktivitetene som er organisert av ungdomsorganisasjoner, spiller 
en sentral rolle i å gi ungdommen mulighet til å utvikle sin sosiale kompetanse. Ungdomsarbeidere 
og undervisere kan bruke ikke-formelle læringsverktøy og metoder for å skape og sette i gang 
aktiviteter som retter seg direkte mot behovene unge mennesker har til å utvikle ferdigheter og 



Guide book

31

kompetanse som vil avhjelpe deres posisjon i arbeidsmarkedet, i tillegg til å hjelpe både mentorer 
og mentees til å utvikle en bedre selvtillit og til å bedre deres kommunikasjonsferdigheter så vel 
som deres sosiale ferdigheter.
Avslutningsvis vil vi bare si ati tillegg til de tingene vi har beskrevet over, vil ikke-formell utdan-
nelse og deltakelse i ungdomsarbeid tillate unge mennesker, og da særlig mennesker med færre 
muligheter enn andre, de som føler seg isolerte og ekskluderte, å føle en form for tilhørighet, å ta en 
større del i fellesskapet de er en del av, og å innse hvilken rolle de kan ha i det å forbedre sin egen 
fremtid, og fremtiden til det samfunnet de lever i. Denne håndboken vil hjelpe til med å skreddersy 
og tilpasse mentorprogrammet ditt, avhengig av dine egne behov og din egen kontekst, med tanke 
på at målgruppen din skal stå i sentrum  for programmet, ved hjelp av en lærersentrert tilnærming.
Et eksempel på en undervisningsdisposisjon er tilgjengelig i vedleggene. Du vil også finne en peda-
gogisk verktøykasse med et stort antall aktiviteter du kan innlemme i undervisningsopplegget ditt. 
Verktøyene er anordnet med tanke på hvem de er utformet for (mentorer, mentees eller begge), og 
hva de skal brukes til (bryte isen, teambygging, vurdere motivasjoner, ferdigheter eller utfordringer 
osv.).

Oppsummering: Nøkkelen til en vellykket opplæring er kursholdernes evne til å lese deltakerne 
og til å tilpasse undervisningen og verktøyene de bruker deretter. Det å bruke en kombinasjon 
av formelle og ikke-formelle undervisningsmetoder og verktøy i opplæringen, gir det beste 
læringsresultatet, både med tanke på å forstå mentorprogrammet, dets målsettinger og del-
takernes rolle i det, og med tanke på å skape en behagelig og fruktbar atmosfære med en 
solidaritetsfølelse innad i gruppen. På den måten utvikles ferdigheter og kompetanse som vil 
bidra til en vellykket implementering av mentorprogrammet.
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IV

Å starte 
og drive 
programmet
“Den skjøre balansen i det å veilede noen er ikke å skape dem i 
ditt eget bilde, men å gi dem muligheten til å skape seg selv”.
Steven Spielberg 

A. SAMMENSETNING AV MENTORINGPAR
 1. Preferansene til Mentorer-Mentees
 2. Felles interesser
 3. Språk
 4. Evaluering av mentor-mentee matching

B. OM Å MOTIVERE MENTORER & MENTEES
 1. Forståelse av motivasjon
 2. Opplærings- og informasjonsmøter
 3. Vedlikehold av kontakten mellom mentorer & mentees
 4. Belønnings- og forsterkningsstrategier  

B. MENTORINGFORBINDELSER
 1. Mentors rolle 
 2. Etiske prinsipper
 3. Språk- og kulturbarriere   
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Kapittel IV –Å starte og drive programmet

I dette kapitlet vil du lære hvordan du skal starte og drive mentorprogrammet aktivt;
»» Effektiv matching av mentor og mentee. 
»» Strategier for å holde motivasjonen oppe hos mentorer 

og mentees i løpet av mentorprosessen
»» Mentors rolle og etiske prinsipper i mentoringrelasjonen
»» Strategier for hvordan håndtere språk- og kulturbarrierer 

A. Sammensetning av mentoringparene
Matching er et av de mest utfordrende og viktige aspektene i et mentorprogram. Deltakerne har 
diverse egenskaper, forventninger, kompetanse, anlegg, bakgrunn, måter å lære på og behov. En 
god sammensetning av ‘mentor og mentee’-par, er avgjørende for hvor vellykket mentorprogram-
met blir.
Hvordan matche parene? Vår erfaring tilsier at det beste er å foreslå mentoringpar for deltakerne, 
samtidig som en åpner for muligheten til å gjøre endringer hvis det viser seg at den matchingen 
som er gjort av en eller annen grunn ikke er bra.
Om du bare gir deltakerne beskjed om hvem som skal jobbe samme som mentoringpar, vil de 
kanskje føle seg ukomfortable i relasjonen, ikke tørre å si ifra til deg om det, miste motivasjonen og 
gi opp hele programmet. På den andre siden, om du tillater mentorene eller menteene å se på de 
andre deltakernes profiler for så å velge hvem de vil bli matchet med, kan du havne i en kompetitiv 
ond sirkel hvor det bedrives «handel» og «forhandlinger» med, og om, bestemte personer. Dette 
kan føre til frustrasjoner hos deltakere som ikke fikk den personen de ønsket seg.
Forskjellige virksomheter kan ha ulike kriterier for hvordan sammensetning skal finne sted. Om du 
ikke kjenner noen av deltakerne på forhånd, er et intervju veldig viktig, enda viktigere enn søknads-
skjemaet. Du kan også velge å vente med å avgjøre noe til etter den første undervisningsøkten, slik 
at du kan bli bedre kjent med deltakerne før du gjør den endelige matchingen. 
Følgende spørsmål bør stilles i sammensetningsprosessen: 

 w Hvilke kriterier bruker vi når vi setter sammen mentoringpar?
 w Er alder viktig?
 w Er kjønn viktig?
 w Bør mentoren ha en spesiell bakgrunn (arbeidserfaring/utdannelse)? 
 w Hva gjør vi hvis sammensetningen av parene viser seg å ikke være god?
 w Er det viktig med felles interesser?
 w Hvor viktig er det å kunne kommunisere på et felles språk som alle behersker?

1. PREFERANSENE TIL MENTORENE OG MENTEENE

Du må ta i betraktning de preferansene angående alder, kjønn og kompetanse, som mentorene 
og menteene har angitt i søknadsskjemaet. Om for eksempel en mentee har sagt at han eller hun 
føler seg mest komfortabel med et visst kjønn, bør du ta hensyn til det når du skal sette sammen 
mentoringpar. 

2. FELLES INTERESSER

Å ta hensyn til felles interesser er også viktig for å finne et felles utgangspunkt for parene. Pro-
fesjonelle erfaringer hos mentor, bør matche menteenes målsettinger og fremtidsplaner. Det er 
viktig at tilbudene dekker forventningene. Menteenes behov bør passe sammen med den støtten 
mentoren har mulighet til å tilby. 
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3. SPRÅK

Om du ønsker å få i stand et bærekraftig program for migranter, bør du følge med på hvilke språk 
som blir brukt av mentorer og mentees. Du bør finne et språk de begge har til felles og legge ned 
en god innsats for å velge minst et felles språk de kan føle seg komfortable med.

4. EVALUERING AV MENTOR-MENTEE MATCHING

For å finne ut om mentoringparene passer sammen, bør du få tilbakemelding av mentorene og 
menteene. Til dette kan du ta i bruk evalueringsverktøyene dine. (Oppfølgingssamtaler på telefon, 
epost, undersøkelser, eller tilbakemelding under møtene/tilsyn - se også kapittel V om evaluering 
og forbedring). Om du blir konfrontert med noe mentor eller mentee ikke er fornøyd med, må du 
forsøke å finne ut årsakene og sammenhengen. Du bør lytte til begge sider og prøve å løse prob-
lemet, om det er avstand, språk, motivasjon, mangel på møter, etiske problemstillinger osv. Hvis 
årsaken er etiske problemstillinger, bør du vurdere å splitte opp paret og finne nye matcher. Hvis 
ikke, må du bruke tid på å løse konflikten. Især kan menteene ha godt av å lære seg å tolerere noen 
problemer i en relasjon, og på denne måten utvikle ferdigheter innen problemløsing og konflik-
thåndtering. Du bør støtte og holde øye med begge parter i løpet av prosessen.
Erfaringer fra flere mentorprogram har vist at aldersforskjell ikke er til hinder for å utvikle en god 
relasjon mellom mentor og mentee. Hvis mentor og mentee er av samme kjønn, er det lettere for 
begge kjønn å fortelle venner, ektefelle og familie, at de har en mentoringrelasjon. Om du skulle 
sitte med et ulikt antall registreringer, for eksempel at du har flere mentorer enn mentees, bør du 
vurdere muligheten til å danne grupper.
Menteer som har opplevd altfor mange brutte relasjoner, vil kanskje ikke være veldig ivrige etter 
å måtte etablere enda en midlertidig relasjon. I slike tilfeller bør menteen få mulighet til å trekke 
seg eller takke nei til programmet. Forhåpentligvis vil det hjelpe å fortelle dem at i dette program-
met er det meningen å etablere et slags profesjonelt partnerforhold. Om relasjonen utvikler seg til 
vennskap er det en bonus. 

B. Om å motivere Mentorer & Mentees

1. FORSTÅELSE AV MOTIVASJON

Når mentorer og menteer melder seg på til programmet ditt, bør de være fullstendig motiverte til 
å begynne. Men, motivasjon kan dabbe av etter som tiden går. Du kan begynne med å kartlegge 
behovene deres. Deltakernes behov bør ha blitt drøftet i registreringsfasen og under opplæringen. 
Alt etter hvilke behov det er, kan du legge en god strategi som styrer prosessen og holder på moti-
vasjonen til mentorene og til menteene i hele mentoringløpet.

Tips: Da vi iverksatte mentorprogrammet i Frankrike, fant vi ut av motivasjonen til mentorene våre 
ved å stille følgende spørsmål: «Om ser på dette med egoistiske øyne, hva er årsaken til at du vil 
være med i programmet? Hva ønsker du å oppnå med det? Ikke sensurer deg selv!» Noen av svarene 
var: «Å utvikle mitt profesjonelle nettverk», «å oppnå flere ferdigheter innen veiledning», «Å føle 
meg sjenerøs» osv. Det er en fin øvelse i ærlighet og selvrefleksjon og noe vi anbefaler å gjøre.

2. OPPLÆRINGS- OG INFORMASJONSMØTER

Motivasjonen kan fort utebli hvis mentorene og menteene dine føler at de ikke forstår, mangler 
ferdigheter eller læringsverktøy i sin mentoringprosess. Du kan sette i gang flere opplæringsøkter, 
informasjonsmøter og workshops for mentorer og mentees når du føler det er behov for det under 
programmet.
Opplærings- og informasjonsmøter som omhandler programmets mål og mentorenes og men-
teenes roller, kan være en god måte å hjelpe dem med å synliggjøre hva deres intensjon er. Men-
torene kan finne ut av hvilken rolle og form de vil ha på denne ferden. Menteene bør få vite at dette 
mentorprogrammet vil styrke dem og gi dem mange løsningsområder. Det å forklare hvilke mulige 
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resultater de kan oppnå ved hjelp av programmet, kan redusere risikoen for skuffelse relatert til 
falske forhåpninger til programmet. De bør for eksempel få beskjed om at mentorene deres ikke 
kommer til å støtte dem økonomisk. Å få i stand flere læringsøkter og workshops angående men-
toring, kan være nyttig i forhold til å forbedre mentorenes ferdigheter i mentoring, samtidig som det 
vil hjelpe dem til å føle seg mer komfortable og effektive under prosessen.
I tillegg til mentoring og prosjektbasert trening, vil det å ha kunnskap om emner som omhandler 
innvandring, kunne øke graden av motivasjon hos mentor. Grunnen til det,er at mange av dem 
føler at de ikke kan nok om innvandringsproblematikk (rettslig status, identifikasjon, asylpolitikk, 
byråkrati osv.). Kunnskap om den nåværende situasjonen til unge innvandrere som bor i landet 
deres, og de mulige endringene de står overfor, øker kompetansen til mentor, og motivasjonen til 
menteen. I denne fasen er samarbeid med andre NGO’er, akademikere og innvandringsinstitusjon-
er, nyttig for å holde seg informert og oppdatert. Det kan også være lurt å knytte til seg noen som 
kan opptre som mellommann, en som har mer innsiktsfull informasjon om hva realiteten er, og 
som kan slå i hjel noen av fordommene som finnes mot flyktninger og innvandrere.
Migrasjon er en veldig intens opplevelse, og grunnen til det er noen ganger at man ikke har noe valg 
(for eksempel fordi man flykter fra krig, diskriminasjon, familietragedier osv.). For å hjelpe til med å 
få en fellesforståelse av disse emnene, kan du tilføye noen økter som omhandler psykiske traumer. 
Innholdet kan inkludere grunnleggende informasjon om psykiske traumer, symptomer, prosesser, 
utbredelse og statistikk som spesielt viser til flyktningers mentale helse, - og noen tips om hvordan 
du kan anvende denne informasjonen i mentoringprosessen. Det er viktig for mentorer å ha en 
forståelse av sine mentees psykiske tilstand, for på den måten bedre kunne håndtere mulige kriser 
eller konflikter.
Når mentorer og mentees mottar hensiktsmessig støtte og hjelp til mentorprogrammet, er sann-
synligheten større for at de får en sterkere relasjon seg imellom og at de holder frem med mento-
ringen.

3. VEDLIKEHOLD AV KONTAKTEN MELLOM MENTORER & MENTEES

Du kan oppmuntre mentorer og mentees til å danne et nettverk med hverandre. Du kan benytte deg 
av mulighetene innen sosiale media, holde kontakt via e-post grupper, eller du kan arrangere noen 
møter hvor man kan dele erfaringer. Teambuilding mellom menteene i programmet er avgjørende 
i det å bygge et fellesskap, et tillitsrom, og et vennskap hvor de føler seg trygge nok til å dele hver-
dagen sin eller mentoringerfaringene sine. Disse koblingene styrker begge sider, bygger tillit og 
støtter opp om solidaritetsfølelsen mellom dem. Når det gjelder mentorer, kan det å møtes hjelpe 
dem til å sette ord på eventuelle vansker som oppstår under mentoringen. De kan dele erfaringer 
og læringsverktøy, og også fortelle hvilke mestringsstrategier de bruker i prosessen. For å bygge 
et fellesskap mellom dem, kan du arrangere noen felles sosiale aktiviteter for alle mentorene og 
menteene. På den måten kan de alle bli kjent med hverandre og være sammen, og ikke bare ha 
omgang med deres egen mentor eller mentee. Du kan også velge at noen aktiviteter eller økter skal 
vies til kulturkunnskap, og at disse baseres på bevegelse, mimikk, dans eller musikk - for å omgå 
språkbarrierer. 

4. BELØNNINGS- OG FORSTERKNINGSSTRATEGIER  

Hovedproblemet med motivasjon er å klare å opprettholde den, mer enn det å motivere i begy-
nnelsen. Når vi tar kontakt med spesielle grupper, som flyktninger, er det å overkomme bekym-
ringene og mistenksomheten til mentorer og menteer, utrolig viktig for at prosjektet skal kunne 
gjennomføres. I tillegg til det å støtte opp om behovene til mentorene og menteene, bør du ta i bruk 
belønnings- og forsterkningsstrategier. Å tilby råd, verktøy og å dele gode fremgangsmåterinnen 
mentoring, er også viktige elementer i det å gi mentorer motivasjon. Regelmessig tilsyn, og møter 
for mentorer og mentees hvor man kan utveksle erfaringer, kan forhindre frafall under prosessen. 
Tilbakemeldinger til mentorer kan også øke deres mestringsfølelse som mentorer.
Du kan tilby deltakerne en attest som et konkret verktøy for å motivere mentorene og menteene. 
Fortell dem at de kan føre inn deltakelsen i CV’ en sin, og bruke den når de skal søke på jobb eller 
universitet.
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B. Mentoringrelasjoner

1. MENTORS ROLLE 

Mentor har flere forskjellige roller forbundet med målsettingen og dynamikken til mentorprogram-
met. Derfor er det avgjørende å avklare og fastsette mentors rolle når det gjelder det å vedlikeholde 
mentoringrelasjonene på en god måte. Noen roller er spesielt viktige. Disse er: supporter, rollemod-
ell, tilrettelegger, samarbeidspartner, venn, evaluator, formidler og interkulturell mellommann. 

 » Supporter
En av mentor sine roller er å støtte menteen i henhold til dennes ønsker, mål og behov. Mentoren 
hjelper til med menteens sosiale og profesjonelle utvikling ved å tilby rådgiving, retningslinjer, kilder 
og nettverk. På den måten skaper de et trygt miljø av support for menteen ved å vise en betin-
gelsesløs akseptering. Dette kan være med på å skape en følelse av å være inkludert også.

 » Rollemodell
En mentor vil være en rollemodell for menteen ved å utvise en viss type oppførsel, modellering 
eller handlingsmåter. Mentor hjelper menteen ved å selv være et eksempel og en rettesnor. Dette 
kan hjelpe menteen med å knytte sammen teori og praksis. Mentoren må vektlegge menteens 
interesser i kombinasjon med egne erfaringer. På den måten kan menteen bli inspirert av mentor. 

 » Tilrettelegger
En mentor er ikke en som pålegger en mentee å utføre en oppgave, men kan være en tilrettelegger 
for menteens egen ferd. De kan for eksempel hjelpe menteene med å kartlegge hvilke kortsiktige 
behov, mål, planer og prioriteringer de har, ved å stille spørsmål som får menteene til å oppdage 
hvilket interesseområde de har. De kan prøve å motivere dem til å være mer produktive innen disse 
områdene. I tillegg kan kanskje mentorer være til hjelp når det gjelder å gi dem muligheter til å nå 
sine mål og gjennomføre sine planer. De kan også hjelpe menteene sine med å finne ut av hvor de 
kan få henvende seg med de forskjellige sakene de trenger hjelp til, for eksempel sosiale tjenester, 
språkkurs, papirarbeid, transport, helsetjenester osv. 

 » Samarbeidspartner
Mentoring er en gjensidig prosess, og mentoringrelasjonen bør ikke gi en følelse av hierarki. Derfor 
bør mentorer bruke en tilnærming som involverer teamwork ved å la menteen ta del i tanker og 
refleksjoner. Mentorene tar del i menteenes utviklingsprosess under mentorprogrammet.

 » Venn
Vennskapet mellom mentor og mentee bør ha en litt annerledes dynamikk, og være mer kritisk 
enn et vanlig vennskap. En mentor kan gjerne opptre som er kritisk venn ved å gi nyttige tilbake-
meldinger på en positiv og konstruktiv måte. De bør oppmuntre menteene hva gjelder planene eller 
utfordringene deres, og også til å prøve ut nye ting som betyr noe for utviklingen deres.

 » Evaluator
Evaluering av mentoringrelasjonen er viktig for å opprettholde motivasjonen, finne ut av hva de 
neste stegene er og hvordan man kan få mer ut av prosessen. En mentor kan evaluere utviklingen 
til menteen sin for å vise fremgangen og gi tilbakemeldinger. For å opprettholde det likeverdige 
forholdet, kan mentor evaluere seg selv også. Det kan hjelpe mentor til å også holde motivasjonen 
oppe og klargjøre målsettinger. Mentor kan bruke noen evalueringsverktøy slik at han/hun kan 
drive den resterende delen av prosjektet på en produktiv måte. I tillegg er, som tidligere nevnt, men-
toring i høy grad en gjensidig læringsmetode.

 » Formidler
Mentorer kan ta i bruk mange forskjellige kommunikasjonsmidler og ferdigheter i mentoringpro-
sessen. Det er for eksempel utrolig viktig å være en aktiv og åpen lytter, en som, uten fordommer, 
forstår menteen sin. Mentorer må bruke riktige metoder eller verktøy når de snakker om sine egne 
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personlige og profesjonelle erfaringer, og de må bidra til menteenes sosiale og profesjonelle ut-
vikling. De må planlegge effektive økter hvor de møter menteene ansikt-til-ansikt, og de må møte 
forberedt til disse øktene. De bør bruke hjelpemidler som kan hjelpe disse øktene til å bli mer effek-
tive. De kan også hjelpe til med å forbedre menteenes kommunikasjonsferdigheter, og til å hjelpe 
dem med å skape et nettverk ved å sette han/henne i kontakt med nye kontaktpersoner eller fore-
tak som kan hjelpe dem med deres behov og målsettinger.

 » Interkulturell mellommann
I et såpass spesielt mentorprogram som det er å drive mentoring for migranter, må en mentor 
prøve å være en brobygger mellom kulturer. Ved å ha en empatisk tilnærming (prøve å sette seg 
selv i menteens sted), og være interessert i menteens kultur og språk, vil mentoren lettere kunne 
fungere som en «interkulturell oversetter». Et av målene er å hjelpe menteen til å bli kjent med 
vertsnasjonen sin kultur, uten å tvinge frem noe og ved å holde en trygg balanse mellom assimilas-
jon og integrering. Kulturell og sosial diskriminering kan fort bli en av de viktigste etiske problem-
stillingene i et slikt multikulturelt mentorprogram. En mentor bør prøve å ikke være fordømmende 
overfor menteens verdier, holdninger, vaner og oppfatninger.
Det er også viktig å fastslå hvilke roller som ikke er bra om de påtas av en mentor. Du bør avklare 
hvilke mulige fallgruver mentorer kan stå overfor.
Som det er fastslått tidligere, så er det meningen at mentors rolle skal være støttende og tilretteleg-
gende, ikke bestemmende. Det betyr at mentorer bør la menteene utvikle sin selvtillit og la men-
teene finne sine egne svar og gå sine egne veier. Om mentorene tar ansvar for menteenes avg-
jørelser, eller initiativer angående sine egne liv, kan det være skadelig for begge parter. Når man er 
mentor kan man lett bli overbeskyttende (ta for mye initiativ eller ta på seg en «frelser-rolle») eller 
blande seg for mye (dømme menteenes avgjørelser og prøve å bestemme noe), uten at dette er 
bevisst fra mentors side. I slike tilfeller kan menteene føle seg overveldet, og det kan svekke deres 
utvikling på lang sikt. 
For å forebygge denne risikoen, er det nyttig å arrangere kurs og veilednings- og refleksjonsmøter.

2. ETISKE RETNINGSLINJER

I alle mentorprogram er det viktig å komme frem til etiske retningslinjer for å beskytte mentorer, 
mentees og alle som står bak prosjektet, fra mulige problemer, og det gjør programmet mer effek-
tivt. Etiske retningslinjer kan variere i forhold til hver kontekst, men det er viktig å stadfeste disse i 
starten av programmet. Du kan for eksempel inkludere økonomisk støtte, psykisk støtte, diskrim-
inering, taushetsplikt, og prosjektansvar i de etiske spørsmålene dere må ta opp.
Hvis mentoren ser at menteen trenger ekstra eller profesjonell hjelp, er det viktig at mentoringparet 
snakker om dette og at den koordinerende organisasjonen kan bidra med råd og ressurser. På 
dette feltet er et av de viktigste aspektene, økonomisk støtte. Å støtte menteen direkte kan være 
ødeleggende for dynamikken i mentoringforholdet. Behovet for støtte og hjelp kan også være psy-
kisk, rettslig, medisinsk, rettet mot familien osv. Hverken mentor eller organisasjonen som koordi-
nerer det hele, bør tilby hjelp de ikke er kvalifisert for. Det beste man kan gjøre er å tilrettelegge for 
at de får støtte fra dem som har mulighet til å tilby profesjonell hjelp.
Taushetsplikten i forhold til møter og menteenes personlig informasjon er også essensielt. En 
mentor må ha taushetsplikt i forhold til den informasjonen han får, unntaket må være om han får 
informasjon om at menteen risikerer å skade seg selv eller andre. I slike situasjoner kan mentor 
informere prosjektansvarlige eller veileder, og be om støtte og kriseintervensjon. En annen sak er 
at om mentor vil dele et bilde eller en historie om menteen, må mentor få tillatelse til dette. Som 
prosjektorganisator bør du unngå å være for interessert i mentorens eller menteens personlige 
historier, dette for å respektere deres privatliv og stole på forholdet de etablerer.

3. SPRÅK- OG KULTURBARRIERE 

For å starte og opprettholde et aktivt mentorprogram bør du klargjøre hvilke mulige utfordringer 
din spesielle målgruppe har. Om du vil utvikle et program med mennesker som kommer fra for-
skjellige sosioøkonomiske bakgrunner og kulturer, bør du ha noen strategier angående språk- og 
kulturbarrierer. Et mentorprogram rettet mot innvandrer- eller flyktningungdom har også viktige 
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problemstillinger når det gjelder språk- og kulturbarriere. Mentorer og menteer kan føle at språk-, 
kultur- og utdanningsmessige forskjeller, kan forhindre kommunikasjonen eller skade forholdet 
mellom dem. Mentorer kan likevel være en kulturell oversetter og guide for dem. Mentorer bør 
hjelpe menteene med å føle tilhørighet til både det sosiale og kulturelle systemet og til under-
visningssystemet i vertsnasjonen.
For å takle disse situasjonene kan mentorer bruke noen hjelpemidler som: å leve en dag i kulturen 
til menteen, være med på sosiale eller kulturelle aktiviteter, møte familiene eller vennene deres, 
spille spill med enkle regler. For å forbedre språkferdighetene til menteen kan det være til hjelp å 
være med på språklige aktiviteter som for eksempel ‘lingvistisk tandem’ eller gå på språk-kafeer.

Oppsummering: Å drive et aktivt mentorprogram har forskjellige hovedaspekter som det å 
finne en god match, motivere mentorer og menteer ved å foreta en behovsprøving og å tilby 
supplerende støtte (kurs, hjelpemidler, veiledning), hjelpe til med å danne et nettverk, og å 
utvikle belønnings- og forsterkningsstrategier for å holde motivasjonen deres ved like under 
hele programmet. I tillegg til å forbedre effektiviteten i mentoringforhold. Det er avgjørende 
å fastslå mentor sin rolle og sette opp etiske retningslinjer for programmet. Dessuten er det 
nødvendig å utvikle noen tilleggsstrategier for å håndtere språk- og kulturbarrierer i multikul-
turelle program.
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V

Evaluering og 
forbedring
“Det blir ingen endring uten læring, og ingen læring uten 
endring. Uten læring er bærekraftig endring en umulighet.”
Peter Kruse

A. ET OPPFØLGINGS- OG EVALUERINGSSYSTEM

B. METODER OG HJELPEMIDLER
 1. Spørreskjema
 2. Fokusgrupper
 3. Intervju
	 4.	Refleksjonsdagbøker
 5. Kreativ evaluering

C. SKREDDERSY DITT EGET OPPFØLGINGS- 
OG EVALUASJONSSYSTEM
 1. Evaluering av prosjektledelsen
 2. Evaluering av kurs og oppfølging
 3. Evaluering av mentoringprosessen
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Kapittel V -  Evaluering og forbedring

I dette kapitler vil du lære: 
»» Hvordan du på en god måte kan evaluere mentorprogrammet 

med de forskjellige målgruppene.
»» Hvilke evalueringsmetoder det er best å bruke for å forbedre mentorprogrammet, 

med hensyn til deltakernes mangfoldige og multikulturelle bakgrunn.

Introduksjon
Evaluasjon kan sees på som en vurdering. Det gir deg oversikt og tilbakemelding på hvordan pro-
grammet har gått, og kan på den måten gi deg hint om hvordan du kan forbedre programmet før 
du setter igang et nytt.
Dette kapitlet vil vise deg hvordan du kan utvikle og iverksette et system hvor du kan følge opp og 
evaluere mentorprogrammet. Opplysningene du får via diverse evaluasjonsmetoder kan hjelpe deg 
til å forbedre programmet deretter.

A. Et oppfølgings- og evalueringssystem
Evaluering, oppfølging og forbedring tilsier en systematisk innhenting og analyse av data og infor-
masjon om de aspektene av programmet man er blitt enige om. Det tar i bruk ytelsesindikatorer 
justert etter hva som er hensikten og målet med prosjektet. Oppfølgingen tar sikte på å finne ut om 
iverksettingen av programmet er i rute, om de planlagte oppgavene er iverksatt og om man har fått 
de forventede resultatene av handlingene som er gjort. Evalueringen kan hjelpe oss til å vurdere 
om programmet har en verdi, om utfallet av det, og hvilken innvirkning det har. Informasjonen vi 
innhenter via evaluerings- og oppfølgingsmetoder, gir oss dermed viktige pekere på hva vi kan 
gjøre for å forbedre programmet senere.
Her er forslag til forskjellige spørsmål du kan ha med i et evalueringsskjema som tilpasses din indi-
viduelle målgruppe og ditt program. De kan hjelpe deg med å strukturere evalueringen og forbedre 
mentoringen din i fremtiden:

HVA?

 w Hva vil vi evaluere? 
For eksempel: Om prosjektet fungerte i forhold til de målene som var satt, hvor stort engasjemen-
tet til deltakerne var, læringen deres, menteenes integrasjonsprosess osv.
Hvilke metoder du bruker kommer an på om du velger kvantitativ eller kvalitativ evaluering. 

NÅR?

 w På hvilket tidspunkt skal programmet evalueres? Ved oppstart, midtveis eller/og på slutten? 
En evaluering blir ofte gjort mot slutten av et prosjekt eller et program, men den kan også gjøres 
ved oppstarten, og da som en vurdering hvor resultatene kan brukes som et utgangspunkt for å 
observere utviklingen.

HVORDAN?

 w Hvilke hjelpemidler eller metoder passer best for denne evalueringen?

HVEM?

 w Hvilken målgruppe skal svare på spørsmålene mine?
For eksempel: organisasjonsteamet, de lokale partnerne, mentorene, menteene osv. 
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HVORFOR?

 w Hvorfor vil jeg utføre denne evalueringen?
For eksempel: Trenger jeg å skrive en offisiell rapport for en stiftelse eller det lokale samfunnet, 
eller skal jeg kun lage en uformell vurdering av hvordan ting går så langt?
Et oppfølgings- og evalueringssystem er den strukturerte måten å følge opp og evaluere et pro-
gram som er iverksatt av en organisasjon eller et partnerskap på. Det er et ledelsesverktøy som 
brukes for å følge med på progresjonen mot prosjektmålene, der man ser hvilke resultater man har 
oppnådd og hvilken innvirkning programmet har hatt. Systemet er avhengig av en nøye gjennom-
tenkt plan som angir prosesser (etterfølgende handlinger) og resultater, for deretter å analysere 
dataene og informasjonen med effektive instrumenter. Systemet bruker menneskelige ressurser 
som opererer innen en avtalt tidsramme. Dataene som er samlet inn og analysert skal brukes til å 
informere en enhet (ledelse, interessenter både innenfor og utenfor organisasjonen osv.) som på 
grunnlag av disse kan ta velfunderte beslutninger og/eller iverksette andre tiltak for å gjøre ting 
enda bedre.

B. Metoder og hjelpemidler
Hovedhensikten med et oppfølgings- og evalueringssystem er å samle resultater og data som blir 
brukt for å følge opp og følge med på innføringen av prosjektet og programmets målsettinger og 
aktiviteter. Metoder og hjelpemidler er verktøy for innhenting av disse dataene og konklusjonene.
Her er noen få metoder og hjelpemidler du kan bruke til å følge opp og evaluere mentorprogram-
met. Du vil også finne noen konkrete eksempler på disse verktøyene i vedleggene.

1. SPØRRESKJEMA

Et spørreskjema er en metode som brukes for å samle inn informasjon om meninger, holdninger, 
verdisyn og atferd ved hjelp av adekvate standardiserte spørsmål. De dataene man samler inn blir 
analysert og brukt til å definere og rette opp aktivitetene til programmet. Spørsmålene i skjemaet 
må være enkle, tydelige og utvetydige. Spørreskjemaet bør lages slik at resultatene viser oss hva 
det er som virker og som er bra. Denne typen spørreskjema kan også gi oss en pekepinn på hva 
som kan gjøres bedre og retningslinjer for hva vi kan gjøre videre. 
I denne typen evalueringer blir informasjonen vanligvis innhentet i starten av programmet, eller 
mens programmet er i gang. I starten av programmet er det viktig å innhente grunnleggende in-
formasjon om mentorene, menteene, deres motivasjon, erfaring, mål, generelle spørsmål osv. In-
formasjonen som innhentes mens programmet er i gang, er informasjon om antallet matchinger, 
aktivitetstyper, hvor ofte og hvor lenge man har møter, veiledning og oppfatning av relasjonene.
I vedleggene vil du finne tre eksempler på spørreskjema, disse kan du bruke som inspirasjon. Eval-
ueringen av mentortreningen viser mulighetene for å stille åpne spørsmål og å la deltakerne snak-
ke fritt. Evalueringen fra slutten av mentorprogrammet for mentorer og menteer, er mer basert på 
lukkede spørsmål som besvares på en skala fra 1 til 4. Her er det mindre plass for uttalelser, men 
så er også målsettingen dens å innhente mer kvantitative data for på den måten å gjøre det lettere 
å utarbeide statistikker. Det kan også være lettere for menteer som har problemer med språkbarri-
eren å svare på spørsmålene på egenhånd i og med at spørreskjemaet kan oversettes til menteens 
morsmål uten at svarene blir mindre lesbare av den grunn.

2. FOKUSGRUPPER

En kvalitativ form for undersøkelser er fokusgrupper, dette er en type drøfting i grupper. I motsetning 
til spørreskjemaer tillater dette oss å gå dypere inn i drøftinger angående hvilke verdisyn, meninger, 
holdninger, følelser og motiver vi har i forhold til spesifikke emner. En fokusgruppe tillater deltak-
erne å samhandle og kommunisere på en mindre strukturert og uformell måte. I en slik gruppe er 
innflytelsen til evaluator valg av spørsmål, derfor er det viktig å velge de rette spørsmålene!
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Tips: For at det skal bli en drøfting ut av det bør du velge åpne spørsmål 
fremfor lukkede (lukkede spørsmål er de hvor det er lett å svare bare «ja» 
eller «nei», åpne spørsmål inviterer til mer argumentasjon). 

3. INTERVJU

Et intervju er også en type drøfting, bare at den ikke tar sted i en gruppe, men kun mellom evaluator 
og respondent. Den kan gjennomføres ansikt-til-ansikt, over telefon, Skype osv. Intervjuet må plan-
legges på forhånd og må ha et spesifikt formål og et mål, og en samtaleplan. Intervjuet kan føres 
som en vanlig samtale hvor respondenten kan si sin egen mening på en uformell måte.
Denne metoden kan brukes når som helst i programmet, som en hjelp for å avdekke noen av 
problemene og utfordringene man kan jobbe med videre, og som en evaluering mot slutten av 
programmet. 
Blant vedleggene vil du finne to intervjumaler som er laget med tanke på å følge opp mentorer og 
mentees. De inneholder flere spørsmål du kan velge fra, avhengig av situasjonen.

4. REFLEKSJONSDAGBØKER

Deltakerne kan bruke logger, dagbøker og porteføljer til å skrive ned erfaringene sine med mentor-
programmet. De kan inneholde skriftlig informasjon og brukes til å samle ressurser de får utdelt. 
Generelt sett er disse tingene til hjelp i det å personliggjøre og utdype de tingene de lærer. De kan 
brukes til å skrive ned erfaringer man kan lære av, støtte forståelse og gi uttrykk for den forståelsen, 
utvikle kritisk tenkning, eller til å utvikle en undrende holdning, øke det aktive engasjementet i lærin-
gen, forsterke problemløsningsferdighetene, forsterke den reflekterende praksisen, bli bedre klar 
over sin egen læringsprosess osv. 
Man kan stå helt fritt til å bruke en dagbok eller ikke. Du kan dele ut en blank skrivebok til deltakerne 
dine, og så er det opp til dem hvordan de bruker den. Strukturen vil da avhenge av målsettingen og 
læringsstilen til deltakeren. 
Den kan også brukes på en måte som tjener mentoringprosessen. En side kan for eksempel om-
handle ett mentormøte, med dato og sted for møtet, og en kort beskrivelse av hva som er blitt 
gjort. På den måten vil notatboken være en type rapport. Den kan også fokusere mer på opplæring 
og kompetanseutvikling. Dagboken kan tilhøre den ene av deltakerne, eller mentoringparet. En in-
dividuell logg vil sannsynligvis inneholde flere personlige historier og reaksjoner og kan sånn sett 
brukes som et verktøy for selvrefleksjon. En felles dagbok kan være et godt, felles gjøremål for 
mentoringparene og kan brukes til å dyrke følelsen av å høre til for mentoringparet.

Tips: Under iverksettelsen av programmet i Frankrike, ble en skrivebok delt ut til hvert av 
mentoringparene. Den første siden ble fylt ut av mentorene under mentorsamlingen. Der 
skrev de en liten beskrivelse av seg selv og noen hyggelige ord til menteen sin. Den andre 
siden ble fylt ut av menteene under menteesamlingen på en lignende måte. En annen side 
ble tilegnet mentorene og menteenes første møte. De måtte føre inn praktisk informasjon 
om når de var tilgjengelige, hvor det var mest praktisk å møtes, hvordan de kunne 
kontakte hverandre (ringe, sende sms, epost) og også et par spørsmål som kunne være 
til hjelp for å bryte isen og hjelpe dem igang med deres første samtale. Mentoringparene 
sto fritt til å bruke boka på den måten de selv følte for utenom disse tre punktene.

Blant vedleggene vil du finne et eksempel på de første sidene av en reflekterende mentordagbok. 
Notatboken tilhører både mentor og mentee, og målet med de første sidene er å forberede og lette 
det første møtet mellom de to.

5. KREATIV EVALUERING

En kreativ evaluering er en uformell metode som tillater deltakerne å komme med tilbakemeldinger 
på en kreativ måte som det å ikke bruke ord, men visuelle eller metaforiske uttrykk.  Du kan for ek-
sempel bruke «The blob tree», som du finner blant vedleggene. Det representer en serie med figurer 
som tilegner seg forskjellige holdninger og følelser. Deltakeren kan med letthet vise til seg selv, og 
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det humøret denne er i, med en av disse figurene. Noe som gir den som evaluerer en pekepinn på 
hvordan ting går, kroppsspråk hjelper til å snakke uten ord. Andre kreative verktøy er treningskort, 
eller bilder fra postkort, kalendere osv. Disse kan stimulere menteenes eller mentorenes refleksjon, 
og hjelpe ham eller henne med å svare ved å velge et passende bilde for å beskrive følelser, humør, 
læringsoppnåelse, sosial inkludering - eller ekskludering.
Stjernemetoden, som du også finner blant vedleggene, gir deltakerne anledning til å peke på ut-
viklingen av egne ferdighetene ved å visualisere en stjerne som et mål, og hvor de da tegner inn sin 
egen posisjon i forhold til dette målet. Disse kreative evalueringsverktøyene kan være veldig nyttige 
når du jobber med migranter fordi det kan hjelpe dem til å uttrykke dype følelser som ellers ville 
vært vanskelig å uttrykke grunnet språkbarrieren.
Frihåndsskriving kan også brukes i forskjellige deler av workshopen, med forskjellige målsetting-
er. Når det brukes mot slutten av en opplæringsøkt gir det mentorene en mulighet for refleksjon. 
Denne metoden kan introduseres med en syv-minutters skriving, uten stopp, hvor det svares på 
spørsmål som: Hva lærte du i dette programmet? Hva tenker du om mentoringen? Når svarene 
samles inn av opplæringsansvarlige eller deles innad i gruppen, kan disse være en verdifull kilde til 
svar på hvordan ting har gått.
Menteene kan utføre en pantomime, skape et bilde eller en collage. Disse teknikkene er kjent i sosi-
ometrien som en måling på kvalitative aspekter av sosiale relasjoner, som sosial akseptering (hvor 
mye en person er likt av sine jevnbyrdige) og sosial status (for eksempel et barns sosiale stand 
sammenlignet med andre barn). Ved å ta i bruk rollespill og historiefortelling, kan det være mulig 
for deltakerne å uttrykke seg emosjonelt og avsløre sannheter om sine erfaringer som de ikke klar-
er å snakke åpent om, og øve på nye adferdsmåter for å bedre sin opptreden.
Ved å inkludere deltakerne i evalueringsprosessen gjennom å bruke deltakende metoder, og kreative 
eller interaktive aktiviteter, bedrer du relasjonene mellom evalueringsekspertene og medlemmene 
av gruppen som blir evaluert. Så det er ikke bare resultatene opp mot de definerte målsettingene 
som måles, (som tradisjonelle evalueringer gjør gjennom undersøkelser, tester, intervjuer, psyki-
ske undersøkelser og prestasjonsvurderinger). Alle disse metodene kan skreddersys slik at de kan 
danne pedagogisk relevante scenarioer og gi tilbakemelding til enhver deltaker i mentorprogram-
met; til mentor, mentee, prosjektleder, lærer osv.

C. Skreddersy ditt eget opplærings- og 
evalueringssystem
Opplærings- og evalueringssystemer i mentorprogram er veldig mangfoldige avhengig av de vari-
erende målgruppene og konteksten. Internt kan systemet også vise seg å være svært komplekst 
og ha flere dimensjoner for å passe inn med variasjonene av aktiviteter og grupper som er in-
volvert (innvirkning på mentorer, mentees, partnere, personale, individer, mentoringpar eller grup-
peutvikling osv.). Det må også fokuseres på vanskene mentorene møter på grunn av menteenes 
migrantbakgrunn (for eksempel språk eller leseferdigheter), og diverse sosiokulturelle bakgrunner.
Evalueringen vil for eksempel være veldig ulik avhengig av om du evaluerer hvor godt gjennom-
føringen av programmet har gått, eller om du evaluerer hvordan den har påvirket deltakerne. Eval-
ueringen av prosjektledelsen vil ha fokus på den generelle driften av programmet, hvordan den har 
overholdt frister og kvoter, din interne organisasjon, personale osv. Hvilken innvirkning det har hatt 
på deltakerne evalueres best via mentorprosessen og utviklingen av ferdigheter.
Den neste delen vil dreie seg om disse to temaene, men også om opplæringen, oppfølgingen og 
om evalueringen som går på å vurdere kvaliteten og kvantiteten av ressursene og støtten som er 
blitt gitt deltakerne.
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1. EVALUERING AV PROSJEKTLEDELSEN

For å klare å følge med på, evaluere og tilpasse mentorprogrammet, anbefaler vi at du stiller deg 
selv følgende spørsmål:

 w Er det en ekstern organisasjon som trenger evalueringen (f.eks. de som står bak tilskuddene 
som er gitt)? Hvem skal vi rapportere til? Hvilke opplysninger trenger de?

 w Selv om ingen har krevd en rapport, vil det være bra å utføre en god evaluering? Skal vi lage 
en rapport som vi kan presentere for støttespillerne våre/interessentene våre?   

 w Hva trenger vi og/eller andre interessenter å vite om resultatene til programmet?
 w Hva trenger vi og/eller andre interessenter å vite om behovene og situasjonen til deltakerne 

våre (menteer og mentorer)? 
 w Hvilke premisser legger vi til grunn for å sikre prosjektutviklingen og hvordan måler vi det? 
 w Hvilke ressurser vil det kreve? Hvilke hjelpemidler eller verktøy kan vi bidra med i oppføl-

gnings- og evalueringsprosessen? 
 w Når og hvordan bør oppfølgingen og evalueringen skje? 
 w Hvem bør være involvert i denne prosessen?
 w Kan vi samarbeide med andre virksomheter (f.eks. universiteter og konsulenter) som kan 

bidra med ekstern evaluering eller vitenskapelig tilsyn og oppfølging? 

Vi må huske på at temaet er ganske komplekst og at det har flere dimensjoner. Det må også fokus-
eres på vanskene og løsningene mentorene står overfor med tanke på menteenes migrantbak-
grunn (for eksempel språk og leseferdigheter) og diverse sosiokulturelle bakgrunner.
Det å følge opp og evaluere mentorprogrammet ditt kan hjelpe deg med å gjøre de nødvendige 
tilpasningene og til syvende og sist avgjøre effektiviteten av det. Det er viktig å planlegge hvordan 
du skal evaluere mentorprogrammet. 
Oppfølging og evaluering er fremdeles et felt som er under utvikling. For å finne nyttig informasjon 
og støtte bør du kanskje ta kontakt med lignende prosjekter eller kontakte samfunnsforskere for 
å få tak i de beste og mest oppdaterte evalueringsprinsippene og praksisene for dine individuelle 
behov.

2. EVALUERE KURS OG OPPFØLGING

For å evaluere de kursene og oppfølgingen mentorer og mentees får, anbefaler vi å stille deg selv 
følgende spørsmål:

 w Ble deltakernes behov kartlagt? Ble de tilbudt de riktige ressursene i forhold til å ta tak i ut-
fordringene sine?

 w Hvordan kan vi analysere arbeidsinnsatsen til kursholderne og oppfølgingsansvarlige slik at 
det forbedrer læringsutbyttet for våre mentorer og menteer? 

 w Har kursholderne og oppfølgingsansvarlige et verktøy de kan bruke for å reflektere over job-
ben de gjør (f.eks. refleksjonlogg eller tilsyn)? 

 w Hvordan håndterer vi språkbarrierer slik at vi forsikrer oss om at innholdet i kursene og vik-
tig informasjon angående programmet blir forstått av menteene? Involverer vi dem i evalue-
ringsprosessen? 

 w Hvordan innhenter vi jevnlige tilbakemeldinger fra mentorene/menteene? 
 w Hvordan møter vi behovene til mentorer og menteer (problemløsningsferdigheter og tilgjen-

gelige ressurser)? 

Mentorprogrammet ditt bør anvende flere evalueringsverktøy i arbeidet med å kartlegge individu-
elle behov for å forbedre kvaliteten på kursingen og veiledningen. Dette må også gjøres med fokus 
på de forskjellige migrantbakgrunnene menteene har, deres forskjellige morsmål samt deres po-
tensielt dårlige språkferdigheter.
Avhengig av konteksten til mentorprogrammet ditt, særlig når du jobber med frivillige, må du være 
forsiktig så du ikke overdriver kursingen/treningen. Vær åpen for den individuelle læringsproses-
sen til lærlingene dine. 
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3. EVALUERING AV MENTORINGPROSESSEN

For å kunne støtte opp om opplæringen av de frivillige og å evaluere mentoringen som gjøres av 
mentor og mentee, anbefaler vi deg å svare på følgende spørsmål:

 w Møtes mentorene og menteene jevnlig? Hvis ikke, hva kan grunnene til det være?
 w Investerer mentorene og menteene i relasjonen sin? Hvis ikke, hva kan grunnene til det være?
 w Engasjerer mentoringparet seg i interkulturell dialog? Har de opplevd interkulturelle mis-

forståelser eller konflikt? Hvis de har det, løste de det på en god måte?
 w Har vi noen mellommenn eller nøkkelpersoner som kan styrke relasjonen vår?
 w Kan mentoringparet kommunisere med letthet (har de et felles språk)? Hvis ikke, har de ut-

viklet noen strategier eller verktøy slik at de kan forstå hverandre?  
 w Føler deltakerne at de utvikler ferdigheter? Bedrer deres sosio-profesjonelle situasjon seg?
 w Planlegger mentor og mentee å møte hverandre etter at programmet er ferdig?
 w Hvordan kan vi analysere påvirkningen av vår mentoring (med tanke på fordeler av læring-

sutbytte)?
 w Hvilke vurderingsverktøy brukes for å kartlegge individuelle behov?
 w Kan vi tilby felles- eller samrefleksjonsgrupper sånn at vi kan dele eller reflektere over men-

toringprosessen?  
 w Har de et verktøy de kan bruke for å reflektere over vår mentoringrelasjon (f.eks. en logg eller 

tilsyn)?

Vurderings- eller evalueringsfasen er også det rette tidspunktet for å oppmuntre mentoren eller 
menteen til å jobbe mot målet sitt, og forsterke troen deres på seg selv ved å peke på styrkene 
og ressursene deres, det vil hjelpe dem med det. Det er veldig viktig både for mentor og mentee å 
trekke sine egne konklusjoner, og du som prosjektleder eller lærer, bør unngå å gi dem anbefalin-
ger og råd. Likevel, uavhengig av hvor aktivt prosjektledere og deltakere deltar, er det mentoren og 
menteen selv som har eierskap over sin individuelle utvikling og vekst.
Når det gjelder menteenes evaluering må vi være klar over at noen, eller de fleste, sannsynligvis 
ikke vil ha de nødvendige språkferdighetene til å kunne gi en inngående tilbakemelding. Likev-
el er det anbefalt at man, for å evaluere, tar i bruk interkulturelle oversettere, eller at man finner 
hjelpemidler/teknikker som ikke nødvendigvis krever store språkferdigheter, slik at du får tak i ver-
difull informasjon. Vi vil på ingen måte fornærme noen menteer på grunn av deres språk-, lese- eller 
skriveferdigheter. Ikke-formell og uformell læring er basert på erfaring, og er ganske forskjellig fra 
formell læring. Det vil kanskje ikke engang sees på som læring for noen, fordi man anvender tver-
rgående ferdigheter heller enn faktisk kunnskap, men de fleste vil se på det som et eventyr eller en 
reise i personlig vekst og utvikling (dette stemmer både for mentor og mentee). Til denne proses-
sen anbefaler vi å jobbe med nøkkelkompetanse: For å hjelpe menteen din med å finne ut hvilke 
disse er, vil du finne en lang liste med nøkkelkompetanse du kan jobbe med blant vedleggene.
I og med at hovedfokuset til denne håndboken er den spesifikke målgruppen «unge migranter», 
er det lurt å evaluere deres integrering i samfunnet. Om du ønsker å tilpasse evalueringen din til 
det emnet, bør du være forsiktig med hvilke kriterier og indikatorer du bruker. Du burde ikke basere 
evalueringen din på «hva lokalbefolkningen gjør» eller «hvordan lokalbefolkningen er», og evaluere 
distansen mellom menteene og dette, da vil du evaluere assimilasjon, og sannsynligvis basere 
analysen din på stereotypiske holdninger som ikke reflekterer den mangfoldige realiteten. Vi mener 
at en integreringsevaluering heller burde undersøke deltakerens evne til å forstå den sosiokulturelle 
konteksten i forskjellige situasjoner, og om han/hun er i stand til å vise riktig holdning og oppførsel 
i forhold til dette innholdet (uten å forandre måten han/hun oppfører seg i sin hjemmekontekst!), 
og evnen til å sette seg i den andres sted for på den måten forstå valgene, holdningene og oppfa-
tningene til andre. Med andre ord bør evalueringen heller gjennomføres for å vise utviklingen av 
interkulturelle ferdigheter. Det er derfor viktig å ha hvert individ som et utgangspunkt for så å guide 
dem gjennom en refleksjon over kunnskapen de har fått, situasjonene de har blitt kjent med, og 
kompetansen de har utviklet.
I vedleggene vil du finne mange hjelpemidler, som du ved å kombinere med de mange evaluering-
smetodene og kriteriene, kan bruke som utgangspunkt for å utvikle ditt eget evalueringsverktøy.
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Konklusjon

Det var det, håndboken går mot slutten! Ikke glem å ta en titt på vedleggene under. Vi håper du fant 
svarene eller inspirasjonen du lette etter, og kanskje til og med noe du ikke forventet? Om det så er 
en liten ting, en pedagogisk aktivitet eller en gjenbrukt evalueringsmetode, en dyp refleksjon eller 
en meningsutveksling med arbeidsgruppen din om hvilken retning programmet ditt skal ha, så er 
vi stolte av å kunne bidra til utviklingen av prosjektet ditt.
I og med at håndboken tar sikte på å guide deg gjennom stegene for å skreddersy et mentor-
program som passer til din lokale kontekst, har vi ikke nevnt mye om våre egne erfaringer. Ikke 
misforstå, vi har mange historier å fortelle! Ikke nøl med å ta kontakt med oss på mentorpower@
pistes-solidaires.fr, vi vil gjerne snakke med deg. Du kan også sjekke hvordan det går med Mentor-
Power-prosjektet ved å besøke bloggsidene våre på nettsiden (http://mentorpower.eu/en/blog). 
Hele MentorPower prosjektet, og denne håndboken, ville ikke vært en realitet uten den kombinerte 
energien, ekspertisen og kritiske tenkningen til medarbeiderne i de seks partnerorganisasjonene. 
La oss fortsette med å dele erfaringer og forbedre kvaliteten til mentorprogram for unge migranter!

Den mest verdifulle ressursen vi har er hverandre. Uten samarbeid er vår vekst 

begrenset til våre egne perspektiver.. 

Robert John Meehan
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Mentoringens programsyklus
MENTORINGENS PROGRAMSYKLUS 

Førevaluering/Forskning
/Behovsvurdering/Måls

ettinger		

Forberedelse/design/	
Ledelsesstruktur/	

tidsramme/				
finansieringsplan	

Introduksjon/	Formidling	
av	programmet	

Rekruttering	av	
mentorer/opplæring	av	

mentorer	

	

Rekruttering	av	
mentees/opplæring	av	

menteer	

Sette	sammen	mentorer	
og	menteer.	

Startementorprogrammet	

Støtt	opp	om	/følg	prosessen														
få	i	gang	mentormøter/	få	igang	

mentor/mentee-møter	

Sluttevaluering																							
Avslutning/Konklusjon/Erkjennelse	

Formidling	av	programmet	
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Eksempel 1 søknadskjema for mentees (lang)
engelsk og norsk.

 w We are pleased that you are interested in participating in the MentorPower program!
 w Please fill in this questionnaire and send it back to us via post or e-mail.
 w We will contact you as soon as we receive your documents.
 w Your information will be treated confidentially and will not be shared with third parties

 w Vi er glade for at du er interessert i å være med i MentorPower-programmet!
 w Vennligst fyll inn dette skjemaet og send det tilbake til oss via post eller e-mail.
 w Vi vil ta kontakt med deg så snart vi har mottatt dokumentene dine.
 w Informasjonen du gir oss omfattes av taushetsplikten og vil ikke bli delt med en tredjepart..

GENERAL INFORMATION / GENERELL INFORMASJON

 w Name/Navn 
 w Surname/Etternavn
 w Address/Adresse
 w Postcode/Postnummer
 w Tel./Mob.
 w Email:
 w Gender /Kjønn
 w Date of birth/Fødselsdato 
 w Mother tongue/Morsmål 
 w Other languages spoken/Andre språk jeg kan 
 w Level of Norwegian/Nivå i norsk
 w Immigration status/Immigrasjonsstatus
 w Eligibility for work/Jobbkvalifikasjoner 
 w Current Status/Nåværende status
 w Level of Education/Utdanningsnivå 
 w Years of profesional experience/Antall år med arbeidserfaring 
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MOTIVATION AND EXPECTATIONS/MOTIVER OG FORVENTNINGER

 w Please explain why you would like to participate in the MentorPower program
 w Hvorfor ønsker du å delta i programmet MentorPower?

 w Please explain your expectations from the program and what you hope to gain from it 
(knowledge, skills, behaviors, benefits, experience etc.). The more accurate answers you give, 
the better we can match you with your mentor/ 

 w Forklar litt om forventningene dine til programmet og hva du ønsker å få ut av det (kunnskap, 
ferdigheter, adferd, fordeler, erfaring osv.). Jo mer nøyaktige svar du gir, jo lettere er det for oss å 
matche deg med riktig mentor.

 w Please express the subject you would like to study or the area you would like to work in the 
future.

 w Fortell om hva du ønsker å studere, eller innen hvilket område du ønsker å jobbe i fremtiden.

 w Please explain what you would like to achieve this year.
 w Hva ønsker du å oppnå dette året? 

 w Please express your strengths either at school, at work or life in general.
 w Beskriv dine sterke sider, enten faglig, jobbmessig eller i livet generelt.

 w Please express the aspects you would like to improve about yourself.
 w Si litt om hvilke sider du ønsker å forbedre hos deg selv. 

 w Do you have any hobbies or interests?
 w Har du noen hobbyer eller interesser? 

PREFERRED MENTOR / FORETRUKKET MENTOR

Preferred language of communication/ Foretrukket språk å kommunisere på
Preferred gender/Foretrukket kjønn
❏ Female/Kvinne ❏ Male/ Mann ❏ No preference/ Ingen spesiell preferanse
Preferred age range (tick all that apply)/ Foretrukket alder (marker de som passer) 
❏ 18-30  ❏ 31-45  ❏ 46-60  ❏ 61+
Preferred area of work or expertise/ Foretrukket arbeidsområde eller ekspertise

Please describe what type of person you would like your mentor to be/ Beskriv hvilken type person 
du ønsker at mentor skal være. 

REFERENCES/REFERANSER

Please attach two recommendation letters from people who are familiar to you personally, aca-
demically or professionally. Please indicate the name and contact information this person below.
Legg ved to referansebrev fra noen som kjenner deg personlig, akademisk eller profesjonelt. Skriv 
navnet og kontaktinformasjonen til den personen under.

Name and Surname/Fornavn og Etternavn 
Address/ Adresse 

You may either attach the letter in a sealed envelope, or you may ask your reference person to 
email the letter to our email address with the subject line “Reference Letter for ….”
Du kan legge ved brevet i en lukket konvolutt, eller be referansen din om å sende brevet på epost til og 
skrive «Referansebrev for .......» i emnefeltet. 
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PARENTAL CONSENT/TILLATELSE FRA FORESATT

Required only if the prospective mentee is below the age 18.
Dette er kun nødvendig hvis menteen er under 18 år. 

I, _____________________________________[name, surname], give my consent for the participation of 
my daughter/son _____________________________________[name, surname] in program entitled ….

Jeg, _____________________________________ [fornavn og etternavn], gir min datter/sønn______________
_______________________ [fornavn og etternavn], tillatelse til å delta i programmet ...

AGREEMENT AND SIGNATURES/ AVTALE OG UNDERSKRIFTER

❏  I have completed all the requested information in this form, along with specific answers to the 
open-ended question/ Jeg har gitt all informasjon som dette skjemaet har bedt meg om, og jeg 
har gitt spesifikke svar på de åpne spørsmålene som er stilt.

❏  I understand that registering for the MentorPower program does not guarantee participation in 
the program if a suitable mentor match cannot be found/ Jeg forstår at det å registrere meg i 
MentorPower- programmet ikke garanterer min deltakelse hvis man ikke finner en mentor som 
matcher med meg. 

❏  If I am selected, I understand that I will be required to attend a meeting twice a month with my 
mentor, along with all other necessary trainings and events which will be announced by the proj-
ect committee/ Jeg forstår at hvis jeg blir utvalgt sier jeg meg villig til å delta på møter med min 
mentor to ganger i måneden, og også på alle andre arrangementer og møter som blir annonsert 
av prosjektkomitéen. 

❏  I understand that if necessary I may have to travel to my mentor’s work place to attend meet-
ings/ Jeg forstår at om nødvendig kan jeg bli nødt til å reise til mentor sin arbeidsplass for å 
delta på møter.

❏  I understand that my participation in the program is voluntary and that the program will not 
provide compensation for my participation in the program / Jeg forstår at deltagelsen min i 
programmet er frivillig, og at jeg ikke vil få noen kompensasjon for å delta. 

❏  I understand that the program is learning based, and participation in the program does not 
guarantee any employment or university placement/ Jeg forstår at programmet er opplærings-
basert, og at det å delta ikke garanterer meg hverken jobb eller studieplass. 

Name and Surname/ Fornavn og Etternavn
Signature/ Underskrift
Date and place/ Dato og sted
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Eksempel 2 søknadsskjema for mentees (kort)

Navn: ________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________

______________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________

Fødselsdato ______________________ Opprinnelsesland: ______________

Utdanning: ____________________________________________________

Hovedarbeidserfaring: ___________________________________________

Språk jeg kan kommunisere muntlig på: _____________________________

Hvorfor jeg har lyst til å bli mentee: __________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Sted: _________________   Dato: _____   Underskrift: ____________________
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Eksempel på en disposijon for 
menteeopplæringen

Her er et eksempel på en opplæringsdisposisjon for mentees som ble utført i Hellas. Vær oppmerk-
som på at denne opplæringen var myntet på ungdom under 18, noe som tillot mange ikke-formelle 
aktiviteter som minner om lek.

DAG 1

Navn på aktivitet
Stipulert tidsbruk Beskrivelse Mål

1 “Snor med spørsmål”
10’

Du legger en snor på gulvet, og deltakerne får beskjed om at 
de til enhver tid må være i berøring med den, om ikke annet 
med en fot. Deretter blir de bedt om å stille seg på linje etter a) 
alfabetisk rekkefølge på navnene deres, b) alder, c) hvor langt 
fra Kalamata de ble født.

Bryte isen/
Bli kjent med 
hverandre

2a
Introduksjon av 
programmet
20’

Bruk en PowerPoint presentasjon for å introdusere 
mentorprogrammet(formål og mål, struktur, timeplan osv.) 
(Gjør det kortere/mer mentee-vennlig)

Å informere 
menteene om 
programmet

2b
Utforskning 
av mentoring-
programmet

Menteene blir delt inn i grupper av «unge journalister», 
og forbereder en liste med spørsmål som de vil stille om 
mentorprogrammet. Og så intervjuer de trenerne/lærerne, og 
også prosjektledelsen hvis det er mulig (hvis de er tilstede 
under opplæringen).

Å informere 
menteene om 
programmet.  

3

Bekymrings-, 
ferdighets- og 
forventningsøyer
 
30’

Trenerne/lærerne henger opp tre plakater som viser hver sin 
øy. Den ene er Bekymringsøya, den andre Ferdighetsøya og 
den tredje Forventningsøya. Menteene bruker Post-it lapper 
i forskjellige farger hvor de noterer sine egne bekymringer, 
ferdigheter og forventninger og fester de på de respektive 
øyene. Debriefing- Deltakerne stiller seg i en sirkel og bytter 
plass hver gang et av spørsmålene passer for dem. For 
eksempel: Tror du andre mentees følte det på samme måten? 
osv. 

Å identifisere 
bekymringer/
drømmer/ sterke 
sider, og realisere 
at de deler noen av 
de samme. 

4

“Syng om dine 
ferdigheter, 
fargelegg dine 
bekymringer, lag 
skuespill om dine 
drømmer» 
30’

Deltakerne blir delt inn i tre lag. Hvert lag trekker tilfeldig ut ett 
av tre temaer: bekymringer/ferdigheter/forventninger. Deretter 
trekker de tilfeldig ut: skuespill/syng/tegn. Så må de produsere 
(20’) og presentere (10’) en sang, et skuespill eller en plakat, 
som representerer bekymringer, ferdigheter eller forventninger.

Team-building/ 
delt moro/
Virkeliggjøre 
lærings-prosessen

Pause 20’

5 “Menneskelig Bingo”
30’

Menteene får beskjed om å lage et bingobrett og fylle det ut 
med ting om seg selv. Så blir de bedt om å snakke med de 
andre deltakerne for åfå bingoer. 
Utsagn som kan brukes for å lette prosessen kan være: Jeg er/ 
Jeg liker/ Jeg liker ikke/ Jeg vil/ Jeg drømmer om, osv. 

Hjelper oss å bli 
bedre kjent med 
dem/ At de blir 
klar over sine 
egenskaper og 
evner.

6 “Fortelling i 6 deler”
30’

Verktøyet brukes på deltakerne. De blir bedt om å tegne sin 
egen historie på et A3 ark som er brettet i 6 deler. (1. Tegn 
en mentee/2. Tegn hans/hennes utfordringer/3. Tegn hans/
hennes sterke sider / 4. Tegn hans/hennes mentor / 5. Tegn 
hva de gjør sammen / 6. Når de målene sine?

Identifisere 
menteenes 
forventninger til 
mentor og/eller 
programmet.  
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7 “Programplakat”
15’

Be deltakerne om å tegne, skrive eller lage en graffiti på en 
plakat, om hva som helst som faller dem inn når de tenker på 
programmet. 

Å finne ut hva 
menteene har 
forstått og for  
å sjekke hvor 
engasjert de er i 
læringsprosessen. 

8 “Abigale sin historie” Vi bruker verktøyet «Abigail” for å gjøre deltakerne mer 
oppmerksomme på interkulturelle forskjeller. 

Interkulturell 
læring

9 “Hot Seat”
5’

Tegn tre figurer på tre stoler: :-) :-/  :-(
Be deltakerne sette seg på den riktige stolen, den ene oppå den 
andre, når de bedømmer forskjellige aspekter av opplæringen.

Debriefing / 
evaluering

10
Enighet om kommu-
nikasjonsmåter. 
10’

Bli enige innad i gruppen om hvilken måte menteene skal 
kommunisere seg imellom. Facebookgruppe eller en annen 
form for kommunikasjon. 

Å etablere kontakt 
mellom menteene. 

Avslutning dag 1

DAG 2

Navn på aktivitet
Stipulert tidsbruk Beskrivelse Mål

1 ”Kast ballen»
10’

Deltakerne danner en sirkel og kaster ball til hverandre for å 
huske navn og annen informasjon om hverandre. Personen 
som du kaster ballen til, må si navnet ditt osv. 

Kickstarter/ 
reetablerer lagånd.

2
“Karakteristikk(pro-
fil)-	tegning	laget	i	
gruppen”
30’

Menteene blir bedt om å skrive navnet sitt og å lage en ramme 
på et A4 ark. Under rammen skriver de 10 ting om seg selv. Så 
bytter de papir med hverandre, og for hver gang tegner en ny 
person håret, ansiktsformen, øynene, nesen, leppene og klærne 
til personen i rammen. 

Team-building/ 
Bli klar over våre 
sterke sider og 
identitet. 

3 “Sjekk ut mentorene”
15’ Deltakerne	blir	bedt	om	å	lese	høyt	fra	mentorenes	profil.	

Etablere en 
tilknytning til 
mentorer.

4 “Stereotypi-boks”
30’

Deltakerne lytter til en liste med ord, og skriver ned det første 
ordet de tenker på, på et papir, uten å sensurere seg selv. 
Så legges papirene i en boks eller eske. Den blir forseglet og 
kastet. 

For å adressere 
stereotypiene 
våre og innse 
betydningen av 
tillit.

Pause 10’

5
“Boksen - en øvelse 
i tillit”
30’

Deltakerne stiller seg i en sirkel rundt en boks. De blir bedt om å 
svare på spørsmål og legge svarene i boksen. Svarene blir lest 
opp anonymt. Det siste/vanskeligste spørsmålet blir ikke lest - 
de blir alle revet i stykker. Dette for å vise verdien av tillit. 
Debriefing

Vise verdien av tillit 
mellom mentor og 
mentee. 

6
“Personlig 
Utfordring” 
40’

Hver mentee skriver en personlig utfordring øverst på et A4 ark. 
Arkene henges opp på veggen og de andre menteene blir bedt 
om å skrive på foreslåtte løsninger/svar. (Alternativt kan hver 
deltaker plukke ut den de føler de best kan hjelpe, og sette en 
Post-it lapp med navnet sitt på det arket)
Arkene blir lest høyt – Gruppediskusjon

For å identifisere 
og adressere 
bekymringer og 
etablere en sirkel 
av tillit mellom 
menteene. 

7 “Hva om?”
30’

Simuleringsøvelse. Deltakerne gis spesifikke krise/konflikt 
scenarier de kan komme til å møte på i mentoringprosessen, og 
går sammen i grupper for å drøfte hvordan de kan møte disse. 

Krisehåndte-
ringsøvelse. For å 
forberede mentee-
ne på hvordan 
de kan håndtere 
kriser. 

8
“Flette-nettverk”
10’

Folk står i en sirkel og et nøste blir sendt fra person til person. 
Hver person nøstet kommer til, takker en av de andre for noe 
han/hun gjorde for dem under det første seminaret. 

Å gi deltakerne en 
varm følelse av 
gjensidig støtte. 

9
Evaluering av kurset 
/opplæringen
10’

Hvilket som helst av følgende hjelpemidler/verktøy:
• Pizza-sirkel
• Anonymt spørreskjema 

For å evaluere 
kurset/opplæringa

Avslutningdag 2
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PEDAGOGIsk verktøykasse

Verktøykassen inneholder mange forskjellige redskap du kan bruke for å oppnå målene under op-
plæringen. Noen av verktøyene er spesielt beregnet på mentoringrelaterte emner, som mentorenes 
rolle og interkulturell læring, mens andre er mer relatert til å gjøre gruppedynamikken enklere, som 
å uttrykke bekymringer og forventninger, og å skape tillit mellom deltakerne.
Verktøyene er sortert etter hvilken mottaker de er beregnet på (mentorer, mentees, eller begge), 
men informasjonen er ment som innspill, ikke noe som må gjøres. Med litt kreativitet, kan disse 
verktøyene tilpasses din egen opplæringskontekst og det formålet du ønsker å bruke dem til. 

Hva vi har til felles

Tilnærmet tidsbruk 30 minutter

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov

Forberedelse:
Lese profilene til deltakerne og gruppere interessene deres (hobbyer og yrker)i 
forskjellige kategorier (idrett, maling, snekring, tegneserier osv.). 
Skrive ut bilder som minner om interessene til deltakerne. 
Gjøre klar bord med ett bilde på hvert. Disse må stå på forskjellige steder i rommet. 

Benyttes for Menteenes opplæring
Teambuilding

Målsetting

Trekke frem ting de har til felles slik at deltakerne kan begynne å dele interesser med 
hverandre. 
Begynne å knytte bånd - som å bygge et praksisfellesskap - og dele mange 
problemstillinger.

Steg-for-steg-beskrivelse av 
aktiviteten. 

 Be deltakerne om å velge ett eller flere bord, og gå rundt disse for å dele erfaringer 
om det emnet med andre deltakere.
Det er ingen grenser for hvor mange emner de kan velge, og snakke med hverandre 
om..
Tilretteleggere/lærere går mellom de forskjellige bordene i rommet og stiller 
spørsmål som: 
1- På hvilken måte er du involvert i den aktiviteten (idrett, maling osv.)?
2- Hvorfor foretrekker du denne aktiviteten?
3- Hvor i byen har du mulighet til å gjøre denne aktiviteten?

Tips oganbefalinger for 
tilretteleggeren/læreren

Pass på at du tilbyr språkstøtte slik at deltakerne kan kommunisere. 
Pass på at minst to deltakere har interesse av hver av de aktivitetene du har valgt ut. 
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Motivationsgalleri

Tilnærmet tidsbruk 30 mins

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov

Grupper de tingene deltakerne har sagt i søknadene sine om hva det er som har motivert 
dem til å være med i programmet i bunker.
Skriv ut disse motivasjonene på forskjellige språk. Vi valgte engelsk, fransk og arabisk. 
Lag «tommel opp» klistremerker i tre farger; grønn, gul og rød. 
Lim motivasjonene opp på forskjellige steder på veggen. Vi hadde fem grupperinger. 

Målsetting

Å re-fokusere på målene og formålene til prosjektet. 
Å være realistiske og å unngå mål som er uoppnåelige. 
Å skape en følelse av et felles mål mellom deltakerne. 
Å visualisere våre motivasjoner og prioriteringer for så å dele dette med mentorene, og også 
å guide dem gjennom mentoringprosessen. 

Steg-for-steg-beskrivelse av 
aktiviteten.

Heng de utskrevne motivasjonene på veggene i rommet: 
Forbedre språk
Bygge et profesjonelt nettverk 
Finne ut hvordan jeg skal gå frem for å finne profesjonell opplæring/praksisplass.
Lære hvordan jeg kan søke om jobb. 
En mulighet til å bli kjent med fransk kultur og komme inn i det lokale samfunnet. 
Be deltakerne om å ta ett «tommel-opp» klistremerke av hver farge. 
Be dem om å gå rundt til de fem grupperingene og lime på et klistremerke på tre av 
motivasjonene i følgende rekkefølge: 
Grønn: Den høyeste motivasjonsfaktoren
Gul: Viktig, men er en god nummer to. 
Rød: Hadde vært fint å oppnå, men er ikke prioritet akkurat nå. 
La deltakerne gå rundt i galleriet en fem-minutters tid, slik at de kan visuelt memorere 
motivasjonene og fargene rundt deg, som viser prioriteten til hele gruppen.  
Vi drøfter følgende i mindre grupper (4-5 deltakere):
Hvorfor valgte du denne motivasjonen som førsteprioritet?
Er det en viktig motivasjon som ikke er nevnt som du vil tilføye? 
Hva betyr dette fargede motivasjonskartet for oss som et fellesskap? 
Hvordan kan vi hjelpe hverandre med å oppnå alle fem motivasjonene?

Tips og anbefalinger for 
tilretteleggeren/læreren

Ta et bilde av motivasjonene med «tommel opp» fargene, og del det med mentorene for å 
guide dem. 
Språklig støtte
Når du grupperer motivasjonene, ikke utelat noen av deltakerne, uansett hvor mange 
grupper du må lage.

Identitetskompass / hvem er jeg?

Tilnærmet tidsbruk 30 minutter (mer eller mindre, det kan forandre seg avhengig av hvor lang tid vi setter av til 
debriefing)

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov Kun blyant og papir

Benyttes for Menteenes opplæring
Arbeid med konseptet identitet, dets forskjellige aspekter og lag.

Målsetting

Bli oppmerksom på at identitet ikke er noe statisk, men dynamisk, og at de forskjellige lag-
aspektene forandrer seg avhengig av situasjonen. 
Være klar over at noen identitetsuttrykk blir mer og mindre verdsatt av forskjellige 
mennesker og i forskjellige situasjoner.   
Målet er å hjelpe menteen til å kjenne seg selv bedre, hjelpe dem til mer selvtillit, å bli kjent 
med de sterke og svake sidene sine, og å hjelpe dem med å innse at vi ikke bare har én 
identitet, men mange, og hvordan de fungerer gjennom livet. 
Hvordan kan vi bruke de forskjellige fasettene av identiteten vår gjennom livet?
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Steg-for-steg-beskrivelse 

Deltakerne får utdelt et ark hvor de skal tegne en tabell.
Notat: Radene korresponderer med identitetsfaktorer, og kolonnene korresponderer med 
konteksten. Men det er bedre å ikke si noe om det, for det vil kunne påvirke aktiviteten. 
(Deltakerne vil tenke for mye) 
Vi anbefaler å bruke en 6x5 tabell.
6 rader: Identitetsfaktorer
5 kolonner: Firekontekster som justeres i forhold til den første kolonnen. 

1/ I den første kolonnen skriver deltakerne ned forhold som har med deres identitet å gjøre
Generell identitet (Kjønn, Alder, Nasjonalitet, osv.)
Sosiale forhold (singel, gift, mor, far, osv.)
Personlighet (sjenert, modig, introvert, osv.)
Knowhowog sosiale ferdigheter (initiativtaker, er høflig osv.)
Yrke (arbeidstaker, student, hjemmeværende, osv.)
Gruppetilhørighet (religiøs, sosial, spirituell, osv.)
Hobbyer som definerer deg (musiker, idrettsutøver, osv.)
Osv.
Det er viktig å gi beskjed om at tabellen ikke behøver å være uttømmende (den trenger ikke å 
representere hele deres identitet), og at innholdet kan være anonymt, i tilfelle de har lyst til å 
jobbe med et mer tabubelagt eller hemmelig aspekt ved sin identitet. 
Noen deltakere vil være raskere til å fylle ut papiret enn andre. For å beholde en god rytme, er 
det viktig å sette et tidsaspekt på denne aktiviteten. 
2/ Når de er ferdige med å fylle ut den første kolonnen, hopper vi til den neste:
“I denne kolonnen skal du skrive hvor viktig dette aspektet ved din identitet er for deg. Ville du 
vært villig til å se bort fra dette aspektet hos deg avhengig av situasjonen? 
Hvis det er viktig for deg skriv det stort, hvis ikke skriv det smått. 
3/ I den tredje kolonnen følger vi den samme prosedyren:
“Etter din mening, hvor viktig er dette identitetsaspektet i ditt hjemland?»
4/ “Etter din mening, hvor viktig er dette identitetsaspektet i din vertsnasjon? For å få nye 
venner?»
5/ “Etter din mening, hvor viktig er dette identitetsaspektet i din vertsnasjon? I et 
jobbintervju? 
På slutten av aktiviteten lar du deltakerne reflektere et par minutter over tabellen. De som 
føler seg bekvemme med å dele, kan henge tabellen på veggen sånn at de andre kan se, men 
dette er frivillig
Debriefing:
Var det lett å finne seks aspekter ved din identitet?
Reflekterte de forskjellige aspektene ved din identitet mer den personlige, eller den kollektive 
identiteten? 
Ser du noen forskjeller i måten folk beskriver seg selv på? Ble du overrasket over noe på 
tabellen? 
Ble du overrasket over valgene til de andre deltakerne? 
Samtaleinnspill: 
Identitet er bygget opp av forskjellige lag (selvsentrert, gruppesentrert som inkluderer 
etnisitet, sosial tilhørighet, religion osv.) Avhengig av konteksten (og mer enn noen gang i 
migrant-situasjoner), kan disse lagene endre seg, og ett aspekt av identiteten vil vise seg 
oftere ennet annet, avhengig av hvor viktig vi tror det aspektet er, og den sosiale verdien vi gir 
det.
Målet er å legge merke til at vi ikke har en statisk identitet, men at det er et mer dynamisk 
objekt.

Hva bør treneren/læreren 
huske på når han/hun bruker 
dette verktøyet? 

Det kan brukes under hele mentoringen, det kan være nyttig for å evaluere prosessen, eller 
før et viktig møte (jobbintervju for eksempel), for å fokusere på hva det er viktig å utvikle. 

Noen interessante varianter? 

Det er også mulig å begynne med en felles brainstorming, for å fjerne følelsen av en «tung 
atmosfære i rommet», når det er veldig stille og alle er fokusert. 
En-til-en versjonen
Mentor kan ha denne aktiviteten med sin mentee.
Man kan også velge å ha flere rader og kolonner. Det kommer an på hva man bestemmer 
seg for å arbeide med. Under mentoringen kan man legge til noen rader og kolonner 
avhengig av hvilke mål de setter seg, og hvilke nye situasjoner menteen møter. Hvor mye den 
er verdsatt i et selskap, første dag i ny jobb, på universitetet osv. 
Denne aktiviteten kan følges av en refleksjon over de forskjellige identitetslagene: Personlig 
identitet, sosial identitet, kollektiv identitet osv. 

Kilder Aktiviteten er inspirert av verktøykassa til MOMAP 
http://cccc.eu/momap/momap-guiding/

Er en evalueringsmetode 
tilgjengelig?

Ikke egentlig, men det kan brukes som et evalueringsverktøy for å evaluere prosessen. 
Hvordan danner vi vår identitet dag etter dag, og hvordan påvirker den oss i livet vårt? 
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markedsferdigheter

TIlnærmet tidsbruk 60 min

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov

Post-it lapper eller små firkantede papirlapper i to forskjellige farger (tre av hver farge 
til hver av deltakerne)
Penner til alle
5 drops pr. deltaker
Stoppeklokke for å ta tiden
Fløyte (valgfritt) 
God plass til å bevege seg (øvelsen kan gjøres innen- eller utendørs)

Benyttes for

Mentee-opplæring
Denne aktiviteten er ment for å simulere arbeidsmarkedsrealiteten, og å utvikle 
en bedre forståelse av hvor lett- eller hvor vanskelig - det er å «selge» sine egne 
ferdigheter. 

Steg-for-steg-beskrivelse av 
aktiviteten.

STEP 1: Del ut tre Post-it lapper med forskjellig farge til alle deltakerne. 
STEP 2: Be deltakerne om å skrive ned:
GRØNNE POST-IT LAPPER>Ferdigheter de allerede har, som de er stolt av og som de 
kunne tenke seg å dele med andre. (En ferdighet- en Post-it lapp) 
GULE POST-IT LAPPER>En ferdighet du kunne tenke deg å utvikle eller forbedre. 
TIPS:  
Tildel nok tid til at deltakerne får tid til refleksjon.  
Om nødvendig, forklar hva en FERDIGHET er, og gi eksempler (for eksempel 
aktiv lytting, kommunikasjon på et fremmed språk, ferdigheter innen det å lage 
tegneserier osv.) Hvis deltakerne synes det er vanskelig å komme på en ferdighet, be 
dem om å skrive ned noe de er skikkelig flinke til. 
STEP 3: Gi hver deltaker fem drops og be dem om å fordele dem på de grønne 
lappene avhengig av verdien de tillegger hver ferdighet. 
STEP 4: Når alle er klare forklarer du hvordan øvelsen er til gruppen:
Tenk deg at du er på markedet. Hva er et marked? Hva skjer der? Be deltakerne om 
å fortelle. 
Oppgaven din de neste fem minuttene er å ta kontakt med så mange mennesker på 
markedet som mulig for å prøve å: 
‘selge’ ferdighetene dine - prøv å få den beste prisen (antall drops) for disse. Begynn 
med verdien du allerede har satt med dropsene dine. 
‘kjøpe’ ferdighetene du leter etter/trenger selv.
TIPS:  
Når deltakerne er på markedet må de prøve å tak i så mange ferdigheter og så mye 
penger som mulig. Når de gjør det må de prøve å matche ferdighetene de ønsker å 
utvikle/forbedre (de gule lappene) med de som blir solgt på grønne lapper..
Det er bare de grønne lappene som kan byttes i drops. De gule lappene beholder 
deltakerne, de er deres guide på markedet.  
Det er mulig å selge nye ferdigheter videre - alt kommer an på strategi - hvis 
deltakerne har tenkt ut en! 
STEP 5: Når du har forklart alt, og alle er klare, be deltakerne om å reise seg og åpne 
markedet. 
TIPS: 
Lengden på denne aktiviteten kommer an på deg og på gruppestørrelsen. Jo større 
gruppe, jo lenger tid bør dere bruke. Prøv å ikke holde på for lenge, poenget er at 
deltakerne skal kjenne på presset, og ikke få lov til å selge og kjøpe de de ønsker. 
Gi beskjed om hvor mye tid det er igjen for å øke presset enda mer.

Teori
(Kilder)

Hentet fra verktøykassen til SALTO: https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/
skills-on-the-market.1771/

Evalueringsmetode

Debriefing:
Her er en del spørsmål du kan stille som en del av debriefingen. Disse er bare for å 
starte og styre diskusjonen i den retningen du trenger at den går:
Hvordan føler du deg nå? (Be alle i sirkelen om å sette ord på følelsen med ett ord) 
Hvilke ferdigheter ville du selge/solgte du? Hvorfor tenkte du at noen ville kjøpe 
dem?
Hvilke ferdigheter fikk du tak i? Hvorfor trenger du dem?
Hvilken pris satt du på ferdighetene dine? 
Var det lett å sette en pris på ferdighetene?
Hadde du en spesiell strategi på markedet?
Hvis svaret er ja, hvilken var det, og virket den?
Hvis svaret er nei, ville det vært nyttig å ha hatt en strategi?
Hva kan vi lære av denne øvelsen?
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utfordringer: vurdering av bekymringer og vansker

Tilnærmet tidsbruk 45 min

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov

3 Flippover-ark
Små papir og penner
«Utfordringsboks»

Benyttes for Mentee-opplæring

Målsetting
Dele hvilke bekymringer og utfordringer som forventes under mentoringen 
Prøve å finne felles løsninger på disse utfordringene
Tilby et rom hvor bekymringene over de neste fasene kan uttales

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov

Denne aktiviteten kommer vanligvis etter en «håp og bekymringer» økt. 
Fortell deltakerne at denne aktiviteten er anonym sånn at de ikkebehøver å være 
redde for å dele hvilke utfordringer de har. 
Be deltakerne om å skrive ned konkrete utfordringer de kan forvente seg å møte, for 
å innfri de forventningene som ble samlet inn i «håp og bekymringer» økten. 
De skriver ned en utfordring pr. ark på det språket de foretrekker og som 
tilretteleggeren/lærerenkan tilby. 
De legger disse utfordringene i «Utfordringsboksen». 
Tilretteleggeren/læreren leser opp utfordringene en etter en, og hvis det er flere som 
er like, legges de sammen i en bunke og utheves. De bør være anonyme så ikke les 
de på det språket de er skrevet
Samle sammen utfordringene og del gruppen i språkgrupper: idéen er å la deltakerne 
diskutere på et språk de er komfortable med. 
Disse utfordringene diskuteres i hver gruppe (en tilrettelegger/lærer pr. gruppe) 
og brainstormer om mulige løsninger. Deltakerne kan dele sine egne erfaringer, 
tilretteleggeren/læreren kan komme med idéer
Hver gruppe skriver de løsningene de har kommet frem til på et flippover-ark. 
Hver gruppe presenterer arbeidet sitt for de andre gruppene.
Når de har presentert, setter vi ring rundt de felles løsningene som to eller flere 
grupper har kommet frem til.  

Debriefing:
Still deltakerne i en sirkel og still disse spørsmålene:
1- Det er lettere å overvinne utfordringer i grupper (Teamwork), hvorfor? 
2- Hvilke holdninger trengs for å møte utfordringer?
3- Hvordan kan det å analysere utfordringer til røtter/opprinnelse, faktorer, 
konsekvenser, hjelpe oss med å finne løsninger?

Tips og anbefalinger for 
tilretteleggeren/læreren

Det kan være at deltakerne ikke kommer lenger mens de diskuterer løsninger. Du 
kan komme til å måtte bruke analytiske ferdigheter for å identifisere opprinnelsen 
til en utfordring, og hjelpemidler du har fått til å hjelpe dem med å oppdage mulige 
utganger. 
Et eksempel på en språkutfordring: Opprinnelse (Det er ikke mitt morsmål, Jeg har 
aldri studert det, osv.) Faktorer (Språkskoler er dyre, Jeg er for sjenert til å snakke, 
osv.) 
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Mentorer eller superhelter?

Tilnærmet tidsbruk 30 min

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov Flippover

Benyttes for Mentee-opplæring

Målsetting

Drøfte hvilken rolle en mentor harr
Drøfte hva som forventes av mentor
Å peke på noen begrensninger mentor har
Menneskeliggjøre bildet av mentor på en realistisk måte

Steg-for-steg-beskrivelse av 
aktiviteten.

Be deltakerne om å se for seg den superhelten de liker best. Be dem om å dele dette 
med gruppen, og å fortelle hvilke superkrefter han/hun har. 
Be dem så om å komme opp og tegne dennes største utfordring/begrensninger/
fiender på flippoveren. Til slutt vil du ende opp med en figur/diagram over 
begrensninger til og med superhelter har. Ta en nytt ark og start en drøfting av 
mentor sin rolle. Skriv ned hva menteene tenker om deres superkrefter og deres 
begrensninger.  
Eksempler: 
Krefter: De kjenner byen, de har jobbet innen mange forskjellige felt, de snakker det 
lokale språket flytende, de har et vennenettverk, de vet om sosiale arrangementer i 
byen.  
Begrensninger: De jobber og derfor har de begrenset med tid, de har familier og 
personlige interesser, de snakker ikke noe annet språk en sitt eget, noen ganger er 
de på reise og da går det ikke an å få tak i dem, de kan ikke alle prosedyrene når det 
gjelder å få oppholds- og/eller arbeidstillatelse osv.
Les opp beskjedene som mentorene har skrevet til menteene for å tilby en personlig 
forbindelse gjennom skriftlige meldinger.  
Debriefing-spørsmål:
Hvordan kan dette hjelpe oss i denne åtte måneder lange prosessen? Hvorfor er det 
viktig å vite om superheltene våre sine begrensninger? 

Tips og anbefalinger for 
tilretteleggeren/læreren

Det kan være at deltakerne har ekte mennesker som sine superhelter (som fedre, 
mødre, ektefeller osv.) Du må støtte opp om dette og skrive disse menneskene opp 
på arket. 
Om drøftingen angående mentor sine begrensninger viser seg å ikke være 
konstruktive, bør du dele gruppen inn i mindre grupper og hjelpe dem i gang med 
dine egne eksempler på begrensninger for å inspirere dem.

Hvordan organisere: sjekkliste og skisse

Tilnærmet tidsbruk 30 min.

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov

Flippover
Øv inn en sketch/rollespill før det første møtet mellom mentorer og mentees. 

Målsetting

Å vise på en praktisk måte hvordan det første møtet mellom mentor og mentee kan 
utarte seg. 
Å vise en formålstjenlig måte å organisere vårt praksisfellesskap på for 
regelmessige samspill. 
Å se hvordan et ekte scenario av en mulig samtale som inkluderer språkproblemer, 
tidsutfordringer og andre hindringer som kan oppstå når man skal få istand treff 
mellom mentorer og menteer. 
Å lage en sjekkliste med ting som må gjøres ved det første møtet. 
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Steg-for-steg-beskrivelse av 
aktiviteten.

Lag en sjekkliste på flippoveren. Noen punkter kan være:
Si hva dere heter, og uttale navnene riktig.
Hvordan kontakte mentor (ringe, sende tekstmelding, sende epost?).
Hvordan kontakte den ansvarlige organisasjonen?
Hvordan hilser vi på hverandre (ta hverandre i hånden, kysse på kinnet, osv.)?
Hvor i byen er det praktisk å møtes? 
Start sketchen: To mennesker, den ene er mentor og den andre er mentee. Lat som 
om de møtes for første gang. Inkluderhvert poeng som diskuteres mellom mentee 
og mentor i samtalen, og kryss av ett element i sjekklisten. 
Spør deltakerne hvilke hindringer kom frem i sketchen? Eksempler: Språk, uttale av 
navn, utfordringer når det gjaldt tid, at de bor langt fra hverandre, osv. 
Ser de hvordan dette ble løst? Eksempler: fleksibilitet, repetisjon, initiativ osv. 
Spør om de mener det er noe mer som bør være med på sjekklisten? Før det opp. 

Tips og anbefalinger for 
tilretteleggeren/læreren

Det er veldig viktig å være realistiske og å prøve å dekke alle mulige utfordringer 
som kan dukke opp når man avtaler et møte. Sjekklisten må være tydelig, ha enkle 
punkter og være visuell. 

Variasjoner Har du allerede sett deg ut noen variasjoner du kan bruke på bakgrunn av 
konteksten, behovene eller spesielle ting hos deltakerne? 

Rollespill

Tilnærmet tidsbruk 30 min.

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov Skriv og gjør klar rollekort (mentee og mentor) på forhånd.

Benyttes for Mentoropplæring

Målsetting
Forberede mentor på de forskjellige rollene og ansiktene menteene kan tilegne seg.
Avklare mentors rolle.
Forebygge mulige fallgruver mentorer kan møte på. 

Steg-for-steg-beskrivelse av 
aktiviteten.

To deltakere får et kort med en rolle de skal spille, enten som mentor eller mentee. 
Det bør inneholde noe informasjon om karakteren de skal spille, som bekymringer, 
målsettinger, følelser, adferd osv. i tillegg til hvilken kontekst de befinner seg i (er det 
det første møtet, kjenner de hverandre godt? osv.). 
Eksempler på situasjoner: 
Mentor er overbeskyttende.
Mentor er dømmende. 
Menteen betror seg om en veldig personlig hemmelighet.
Menteen er sint på mentoren sin fordi situasjonen ikke bedrer seg.
Osv.

Parene kan spille rollene sine i noen minutter. 
Resten av gruppen gjetter hvilken rolle de spiller, og så hvordan situasjonen kan 
angripes i det virkelige liv. 

Tips og anbefalinger for 
tilretteleggeren/læreren

Dette burde ikke gjøres før det i det minste er gjort en annen ting for å «bryte isen», 
det kan være vanskelig å spille foran et publikum hvis de ikke kjenner hverandre. 
Hvis du ser at deltakerne ikke føler seg bekvemme, kan du stoppe rollespillet 
tidligere. 
Du bør gi klare instruksjoner og eksempler som gjør det lettere å spille rollen før de 
begynner. 
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å fortelle og tegne historier

Tilnærmet tidsbruk 30 min

Tips og anbefalinger for 
tilretteleggeren/læreren A4 papir, fargetusj, blyanter osv. 

Benyttes for Mentoropplæring
Kunstnerisk uttrykk

Målsetting
Å få en personlig innsikt i mentorenes sterke og svake sider. 
Bruke kunstneriske verktøy for å uttrykke følelser og idéer som er vanskelige å sette 
ord på. 

Steg-for-steg-beskrivelse av 
aktiviteten.

Deltakerne får utdelt et blankt ark som deles inn seks like deler. 
Deretter må de tegne, en om gangen, deres tolkning av følgende:
1. En mentor
2. Hva kan du tilby en mentee?
3. Hvordan vil dette hjelpe menteen?
4. Hvilke vansker vil du møte?
5. Hvordan vil du overvinne disse vanskene?
6. Hvilket utfall forventer du?
De ferdige «fortellingene» kan så vises frem for hverandre.

Tips og anbefalinger for 
tilretteleggeren/læreren Vent til alle er ferdige med en tegning før du går videre til neste.

avslutt setningene mine (forventninger og bekymringer) 

Tilnærmet tidsbruk 45 min (30 min. til å fylle ut, 15 min. til å dele med hverandre)

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov Ferdige utsagn

Benyttes for Både mentee- og mentoropplæring
Å dele forventninger og bekymringer om mentorprogrammet.

Steg-for-steg-beskrivelse av 
aktiviteten.

Du kan gjøre klar noen uferdige utsagn som skal brukes for å få informasjon om 
forventningene og bekymringene om mentorprogrammet. Tilretteleggeren/læreren 
leser opp utsagnene høyt, og så må deltakerne avslutte setningene sånn at de 
uttaler sine egne følelser. 
Regelen er at man må være ærlig, men ikke nødvendigvis dyp eller alvorlig: 
morsomme setninger er tillat. Noen eksempelsetninger: 
Da jeg først hørte om MentorPower, tenkte jeg
Før jeg møter mentoren/menteen min forventer jeg
I dag var det første møtet med andre mentorer/mentees, og jeg føler
Jeg er bekymret for
Jeg håndterer denne bekymringen ved å
Gi disse setningene til mentorer/mentees og be dem om å fylle ut

I den andre delen av denne øvelsen, kan du be dem om å fortelle om følelsene sine i 
forhold til setningene de har skrevet. 

Tips og anbefalinger for 
tilretteleggeren/læreren

Du bør ikke tvinge dem til å dele setningene de har skrevet med hverandre, det må 
være frivillig. Før de begynner å fylle ut setninger, kan du forklare at de ikke behøver å 
si disse setningene høyt. Hvis de tror de må gjøre det, kan det være at de ikke skriver 
ned sine reelle idéer og følelser. 
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Finn din partner

Tilnærmet tidsbruk 15 min

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov Etområde som er stort nok til å bevege seg rundt på

Benyttes for Kan benyttes når mentorer og menteer er samlet
Bli bedre kjent med hverandre

Målsetting
Gjøre prosessen med å bli kjent med andre, lettere. 
Formidle hvem som er matchet som mentorer og menteer på en underholdende 
måte. 

Steg-for-steg-beskrivelse av 
aktiviteten.

Tilretteleggeren/lærerengjør på forhånd istand to like papirark med navnet på en 
kjent person, et dyr, en ting eller en handling på. 
Deltakerne stiller seg i en sirkel.
Hver deltaker får et papirark som de skal lese for seg selv.
Når de er klare skal alle deltakerne, samtidig, være/gjøre den/det som står på arket. 
Poenget er å kjenne igjen den som spiller den/det samme ordet som en selv gjør, gå 
bort til den personen, og sette seg ned sammen. 

Tips og anbefalinger for 
tilretteleggeren/læreren

Dette er en lek som går fort, og mange forskjellige typer sammensetninger er mulige 
for å sikre at alle får muligheten til å matche hverandre. Derfor må du gjøre istand 
mange nok objekter/handlinger på forhånd.

Snakke om forventninger

Tilnærmet tidsbruk 30 - 45 min

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov

Flippover og penn
Det beste er å være to tilretteleggere/lærere (en til hver gruppe) 

Benyttes for Workshop for mentorer og mentees

Målsetting

Å finne sammenhenger mellom forventninger og fremheve felles mål med begge 
gruppene (mentorer og mentees) 
Presentere kjennetegnene på et praksisfellesskap og hva det er som gjør det til et 
fellesskap. 
Dele forventninger med hverandre innad i gruppen. 

Steg-for-steg-beskrivelse av 
aktiviteten.

Mentorene og menteene bør deles inn i to separate grupper, og slike gjennomføre en 
økt om «forventninger og bekymringer» hver for seg. 
I hver av gruppene ber du deltakerne om å brainstorme spesifikke forventninger 
de har til det å delta. For menteene kan dette for eksempel være: Snakke det lokale 
språket, møte nye mennesker som kan hjelpe meg å ta del i det sosiale livet, få støtte 
til å forstå arbeidsmiljøet, finne ut av arbeidsmarkedsbehovet, hvilke kvalifikasjoner 
det er behov for i landet osv. Skriv ned tankene på flippoveren. 
Når dette er gjennomført, samler du begge gruppene og setter opp de to flippoverne 
ved siden av hverandre og snakk om koblingene mellom de to.
Eksempel: Mentorenes forventninger: Utveksling av kontakter som arbeider med 
migranter i byen er forbundet med menteenes forventninger om å få vite hvor man 
kan henvende seg for hjelp i byen. 
Ved å utheve de tingene som begge gruppene har satt som felles mål, kan du skrive 
definisjonen av «Praksisfellesskap» på flippoveren: 
«Et praksisfellesskap er en gruppe mennesker som deler en bekymring eller et felles 
engasjement for noe de arbeider med, og slik lærer av hverandre hvordan de stadig 
kan gjøre et bedre fordi de samhandler regelmessig. 
Drøft så mye som nødvendig for at deltakerne skal forstå hva et fellesskap er. 
1- Passer definisjonen for vår gruppe?
2- Hvordan kan vi skape og opprettholde dette fellesskapet av mentorer og mentees?

Tips og anbefalinger for 
tilretteleggeren/læreren

Når du samler inn forventninger be deltakerne om å være så spesifikke og 
selvsentrerte som mulig. 
Skill mellom motivasjonsaktiviteten dere har gjort tidligere og denne 
forventningsaktiviteten. Forventninger er hva jeg venter å få ut av deltakelsen 
(aktiviteter, spesifikke ferdigheter, spesifikk kunnskap) Motivasjonene er svar på 
spørsmålet «Hvorfor er jeg her) (Fordi jeg ser etter en jobb, fordi jeg føler meg 
isolert fra samfunnet, fordi jeg ikke kan møte språkbarrierer alene, fordi jeg trenger 
personlig oppmuntring osv.) 
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Variasjoner

Aktiviteten kan også utføres når mentorene og menteene ikke er samlet på en felles 
opplæringsøkt. Du kan for eksempel ha en «forventninger og bekymringer» økt med 
mentorene under deres opplæring. 
Etter det, kan du ta med flippoveren med notatene på til menteenes opplæring og, 
uten å si noe om innholdet, spørre deltakerne; «Hva tror dere dette er»? 
Det å la menteene gjette at flippoveren representerer mentorenes forventninger og 
bekymringer, tilføyer en pedagogisk verdi ved å tillate en empatisk opplevelse. 

Boksen, en øvelse i tillit

Tilnærmet tidsbruk 30 min.

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov

En tom bøtte eller boks
Penner, papir.
Sitte i ring og se mot hverandre.

Benyttes for Både mentee- og mentoropplæring
Bygge tillit og legge vekt på betydningen av fortrolighet.

Steg-for-steg-beskrivelse av 
aktiviteten.

Deltakerne blir bedt om å skrive svarene sine på en lapp, uten å snakke med 
hverandre. For eksempel: 
Hva var yndlingsleken din da du var barn?
Lappen blir brettet sammen og puttet oppi den tomme boksen, og så blandes alle 
lappene. 
Når alle har svart, trekker alle sammen en lapp etter tur, og leser den høyt. De som har 
skrevet lappen kan si ifra at det er de som har skrevet den hvis de vil..
Dette repeteres med flere enkle spørsmål, tre eller fire, som for eksempel:
Da du var liten, hva ville du bli når du ble stor? 

Det siste spørsmålet er: 
Skriv ned en hemmelighet som ingen vet om. 
Etter at alle svarene på dette spørsmålet er lagt i boksen, tar tilretteleggeren/læreren 
opp alle svarene og river de opp. Sakte, men sikkert. Dette for å vise at svarene ikke vil 
bli avslørt. 
Debriefing:
Spør deltakerne hva de følte mens de utførte de forskjellige tingene under aktiviteten, 
og hvordan de føler seg nå. 
Still spørsmålet: «Hvorfor tror du vi ikke leste opp det siste svaret»? 
Du kan få igang en samtale om betydningen av å stole på hverandre i denne 
mentoring-erfaringen, og også understreke betydningen av fortrolighet. 

I HAVSNØD

Tilnærmet tidsbruk 60 min.

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov Notatpapir og penner.

Benyttes for Teambuilding
Lære å løse en konfliktsituasjon gjennom gruppestrategier. 

Steg-for-steg-beskrivelse av 
aktiviteten.

Gi hver deltaker i gruppene arket med instruksjoner, og tabellen med de 15 
objektene. (Ikke avslør «fasiten» enda)
La deltakerne få ti minutter på seg til å velge i hvilken rekkefølge de vil rangere 
viktigheten av de forskjellige objektene. Alle gjør dette hver for seg. 
Så deler du dem inn i grupper på fire. Gi dem 30 minutter til å rangere prioriteringen 
på objektene i fellesskap. 
Sammenlign svarene til de forskjellige gruppene, og be dem om å forklare hvorfor de 
valgte som de gjorde. (20 minutter).
Til slutt avslører du «fasiten»- rangeringen ekspertene innen feltet har gjort.

Tips og anbefalinger for 
tilretteleggeren/læreren

Tillat ekstra tid til å kommentere «fasiten» når den er avslørt, hvis gruppene har lyst 
til å gjøre det.

Kilde http://servicios.aragon.es/redo_docs/guias_ol/docs/perdidos_alta_mar

Evalueringsmetode Debriefing for tilbakemelding.
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LOST AT SEA - INSTRUKSJONER

Du er på en privat yacht som driver i sør-Stillehavet. På grunn av en brann med ukjent årsak, er nå 
store deler av yachten og det som finnes i den, ødelagt, og båten holder på å synke.
Dere er ikke sikre på hvor dere er. Navigasjonsinstrumentene virker ikke lengre og mannskapet er 
fokusert på å slukke brannen. Dere regner med at det er rundt om 1800 kilometer til nærmeste 
fastland.
Nedenfor er en liste med 15 objekter som er intakte etter at brannen er slukket. I tillegg til disse 
objektene finnes det en oppblåsbar gummibåt, som er stor nok til å transportere mannskapet, dere 
og 15 objekter. Blant innholdet som er funnet i lommene til de overlevende, finnes det en pakke 
med sigaretter, flere fyrstikkesker og fem stk. eurosedler på fem euro hver. 
Oppgaven din er å rangere de 15 objektene nedenfor i forhold til hvor viktige de er for overlevelse. 
Ranger objektene med tallene 1 - 15, hvor 1 er det aller viktigste, 2 nest viktigst og videre opp til og 
med 15, som den minst viktige.

Objekter Individuell rangering Gruppens rangering Ekspertenes rangering

1 Sekstant

2 Barberspeil

3 En ti-liters flaske med vann

4 Myggnetting

5 En eske med C vitamin

6 Kart over Stillehavet

7 Flyteutstyr (Godkjent av kystvakten)

8 En ti-liters kanne med drivstoff

9 En liten transistorradio

10 Flytende haimiddel

11 20m² med presenning

12 ¼ liter Puerto Rico rom

13 45m nylontau

14 To esker med sjokoladeplater

15 Fiskeutstyr

Denne øvelsen brukes for å ta avgjørelser i en gruppe. Hele teamet må bli enige om samme løsning 
før de kan bestemme seg. Dette betyr at alle i gruppen må være enige i rekkefølgen på rangeringen 
av hva som er viktigst av de 15 objektene, før de bestemmer seg som gruppe. 
Konsensus er vanskelig å oppnå, og ikke alle vil være helt enige i rangeringen. 
Derfor, prøv å rangere disse objektene i forhold til hva gruppen i det minste er halvveis enige om..

Noen regler man bør følge i denne prosessen: 
 w  Unngå å forsvare en tankegang som er kun din egen. Imøtekom oppgaven på en logisk måte. 
 w Ikke ombestem deg bare for å komme til en enighet og for å unngå konflikter. Støtt de løs-

ningene som du kan være noenlunde enig i. 
 w Unngå å bruke konflikthemmende teknikker som å la flertallet bestemme når dere skal 

komme til enighet. 
 w Se på det å være uenige som noe som er hjelpsomt, og ikke en hindring, når det gjelder å å 

bestemme seg for noe. 
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ESPERTENES LØSNING PÅ «I HAVSNØD» OG GRUNNLAGET FOR DETTE

I følge «ekspertene» er de grunnleggende ressursene mennesker i havsnød har bruk for, noe som 
hjelper dem til å tiltrekke seg oppmerksomhet og som hjelper dem å overleve frem til rednings-
mannskap ankommer.  
Navigasjonsutstyr er ikke veldig viktig i denne situasjonen. Selv om en liten livbåt hadde klart å nå 
inn til kysten, ville det vært umulig å oppbevare nok mat og vann til å vare såpass lang tid som det 
vil ta.
På grunn av dette vil de viktigste objektene være barberspeilet og de ti literne med brennstoff. 
Disse tingene kan brukes til å signalisere med i tilfelle luftredning. 
Nedenfor kommer en kort forklaring på nytten til de forskjellige objektene. De forteller selvsagt ikke 
om alle de potensielle bruksområdene, men peker på den primære nytten til hver av dem. 

Liste over objekter ordnet etter hvilken nytte 
de har. Grunnen til at de er nyttige

1 Barberspeil Avgjørende for å kunne signalisere i tilfelle luftredning.

2 En ti-liters kanne med brennstoff
Avgjørende for å signalisere. Brennstoff flyter i vann, og 
kan settes fyr på med eurosedlene og fyrstikker. 

3 En ti-liters flaske med vann Nødvendig for å unngå dehydrering osv. 

4 En eske med C vitaminer Litt næringsinntak.

5 20m² med presenning
Brukes til å samle opp vann, og som beskyttelse mot 
elementene. 

6 To esker med sjokoladeplater Matreserve.

7 Fiskeutstyr Kommer etter sjokoladen fordi man ikke er garantert å 
få tak i fisk. 

8 45m nylontau Brukes til å feste materialene ombord. 

9 Flyteutstyr Brukes som livredder om noen faller overbord.

10 Flytende haimiddel Ingen forklaring nødvendig!

11 ¼ liter Puerto Rico rom

Den inneholder 80% alkohol; nok til å kunne brukes som 
et kraftig desinfeksjonsmiddel uansett hvilken skade 
som oppstår. Bortsett fra det har den liten verdig i og 
med at det å drikke den vil ha en dehydrerende effekt.     

12 En liten transistorradio Har liten verdi

13 Kart over Stillehavet
Er ubrukelig uten andre navigasjons-instrumenter. Det 
har ikke noe å si hvor du er, men hvor redningskorpset 
er. 

14 Myggnetting Det finnes ikke mygg ute på Stillehavet. 

15 Sekstant Ubrukelig uten tabeller og kronometer.

Hovedgrunnen til at signaliseringsobjektene ble prioritert høyere enn overlevelsesobjektene (mat 
og vann), er at uten disse er det ingen sjanse for å bli funnet og reddet. I tillegg vil de fleste red-
ningsaksjoner finne sted i løpet av de første 36 timene, og et menneske kan overleve uten mat og 
vann denne tiden. 
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Abigail sin historie (Interkulturell Læring)

Tilnærmet tidsbruk 1 time -1 time og 15 minutter

Hva du trenger av utstyr, 
materiale & plassbehov

Utskrifter (hver av deltakerne må ha fortellingen på hvert sitt ark)
A4 ark, penner

Benyttes for Både mentee- og mentoropplæring

Målsetting Målet er å øke bevisstheten om kulturelle forskjeller, og de forskjellige verdiene som 
finnes mellom kulturer og enkeltpersoner. 

Steg-for-steg-beskrivelse av 
aktiviteten.

Gi deltakerne en kopi av følgende historie
« Abigailelsker Tom som bor på den andre siden av elven. En oversvømmelse har 
ødelagt alle broene som går over elva, og det eneste som er igjen er en eneste båt. 
Abigail ber James, eieren av båten, om å kjøre henne over til den andre siden. James 
sier ja, men at Abigail må ligge med ham for at han skal gjøre det. Abigail vet ikke 
hva hun skal gjøre og løper hjem til moren sin og spør henne hva hun bør gjøre. 
Moren sier at hun ikke vil blande seg inn i hva Abigail gjør, det er opp til henne.
I ren desperasjon, ligger Abigail med James, som etter det tar henne med i båten 
over til den andre siden. Abigail løper lykkelig mot Tom for å holde rundt ham og 
forteller ham alt som har skjedd. Tom dytter henne hardt bort og Abigail løper sin vei.
Ikke langt fra huset til Tom, møter Abigail John, Tom sin beste venn. Hun forteller 
ham også alt som har skjedd. John slår Tom for måten han har oppført seg mot 
Abigail på, og går sin vei sammen med henne.
NOTAT: Navnet til båteieren i den originale versjonen er Sinbad. Bi endret det for å 
gjøre navnet kulturelt mer nøytralt. 
Introduser øvelsen for deltakerne som en øvelse i å bli klar over forskjellige verdier. 
Be alle om å lese fortellingen hver for seg og så rangere de forskjellige karakterene 
(Abigail, Tom, James, Abigail sin mor og John) etter adferd. Hvem oppførte seg 
verst? Hvem oppførte seg nest-verst? Osv.
Etter at flesteparten har utført rangeringen, be dem om å sette seg sammen i små 
grupper (3 til 6 personer), og diskutere hvordan de ser på adferden til de forskjellige 
karakterene. Oppgaven til gruppene er å bli enige om en felles liste, en liste som alle 
i gruppen kan være enige om. Be dem om å unngå å bruke matematiske metoder 
for å lage listen, men at de heller blir enige om listen basert på en felles forståelse av 
hva som er bra og dårlig. 
Etter at de små gruppene har blitt enige, kan du om ønskelig, sette sammen to av de 
små gruppene slik at de blir en litt større gruppe, og at disse to gruppene blir enige 
om en egen liste. (Hvis du skal gjøre dette må ikke de første gruppene være på mer 
en maks fire personer).  
Evaluer denne øvelsen i plenum ved å først samle sammen resultatene, og så 
diskutere likhetene og ulikhetene mellom dem. Etter en stund kan du fortsette med 
å spørre hvilke på hvilket grunnlag de forskjellige valgte ut sin rangering. Hvordan 
kunne de bestemme seg for hva som var en god og en dårlig oppførsel?
 Økten kan avsluttes med en kort presentasjon om interkulturell læring.

Tips og anbefalinger for 
tilretteleggeren/læreren

Det er viktig å være tydelig med hensyn til reglene, og det er også viktig å holde våre 
egne meninger for oss selv under øvelsen. Det er viktig å skape en åpen atmosfære 
hvor alle rangeringene er ok, og å ikke begynne å « kritisere» noen for argumenter vi 
selv synes er merkelige eller dårlige.
Etter presentasjonen kan du åpne for spørsmål, hvis det er noen.

Teori
(Kilde)

Læringsverktøyet: «Historien om Abigail» ble først publisert på: the Intercultural 
Learning T-Kit of the Council of Europe (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-
partnership/t-kit-4-intercultural-learning)
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Eksempel på spørreskjema: Evaluering av 
mentorenes opplæring

 w Opplæringen/kursingen var nyttig for meg:

 w Opplæringen/kursingen var ikke nyttig:

 w Opplæringen/kursingen hjalp med å overvinne vansker/utfordringer jeg møtte på grunn av 
menteen min sin migrantbakgrunn, forskjeller i sosiokulturell- eller språklig bakgrunn, eller andre 
utfordringer vi støtte på:

 w  Innhold jeg savnet i opplæringen/kursingen:

 w  Opplæringen/kursingen hjalp meg til å evaluere og anskueliggjøre relasjonen mellom menteen 
min og meg, og mentoringprosessen vår:

 w Opplæringen/kursingen hjalp meg til å håndtere forskjellene mellom menteen min og meg, og 
åpnet for empati og forståelse for å jobbe med hans/hennes potensiale:

 w Hva kunne du tenke deg å endre i opplæringen/kursingen? 

 w Hvordan føler jeg at det nåværende samarbeidet med menteen er?

 O Tilfredsstillende
 O Mindre tilfredsstillende
 O Ikke tilfredsstillende
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Intervjuguide for mentorer
Her er noen spørsmål du kan velge fra for å lage din egen intervjuguide for når du skal følge opp 
mentorer. 

1. Hvordan utfører du generelt sett mentoringen din?
2. Hva liker du best/ hva har du gjort best?
3. Hva kan gjøres bedre/ Hvilke problemer har du møtt underveis? 
4. Hva kan gjøres nedre/Hvilke problemer har du hatt i forhold til at menteen din har en annen bak-
grunn (kulturelle, etniske, språklige, sosiokulturelle, økonomiske)? 
5. Hvilke reaksjoner hadde menteen din?
6. Hva ville du forandret?
7. Hvilke vansker møtte du på angående interkulturelle forskjeller? 
8. Hvordan løste du de forskjellige utfordringene relatert til sosiokulturelle forskjeller?
9. Hvilke verktøy/teknikker hjalp deg med å bygge interkulturell kompetanse og til å få mer empati 
for menteen din? 
10. På hvilken måte endret relasjonen deres seg under mentoringperioden?
11. Hvilken innflytelse hadde mentoringen din på integreringen av menteen din?
12. Gjorde mentoringen at menteen din sitt sosiale nettverk ble større og sterkere?
13. Hvordan vil menteen din beskrive relasjonen deres?
14. Hvordan vil menteen din beskrive endringene som har skjedd på grunn av din mentoring (inte-
greringsfokus)?
15. Hva var nyttig i forhold til å løse interkulturelle og sosiokulturelle forskjeller?
16. Hvilke ressurser hjalp deg med å forbedre mentoringen din til fordel for din mentee som er 
migrant?
17. Hvordan påvirket den sammenfallende/ulike bakgrunnen deres, relasjonen mellom dere? 
18. Hvordan vil du beskrive fordelene av programmet for menteen?
19. Hvordan vil du beskrive fordelene av programmet for deg?
20. Tror du at du også kan lære noe av menteen din? Hva da i så fall? 
21. Er det noe du vil tilføye for å beskrive læringsprosessen din? 
22. Er det noe du vil tilføye for å beskrive læringsprosessen til menteen din?
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Intervjuguidefor menteer

Her er noen spørsmål du kan velge mellom for å lage din egen intervjuguide for oppfølgingen av 
menteene dine. 

Husk at menteene fremdeles kan ha begrensede språkkunnskaper. Spørsmålene nedenfor kan 
tilby noen stimuli. 
1. Hvilke typer aktiviteter har du gjort sammen med mentoren din? 
2. Hva synes du om aktivitetene? Hvilken likte du best? Var det noen du ikke likte i det hele tatt?
3. Hvordan er den sosiale kontakten mellom deg og mentor? 
4. Har kunnskapen din om det lokale samfunnet bedret seg i løpet av dette mentorprogrammet? 
5. Har språkferdighetene dine (i språket i det landet jeg bor i) bedret seg i løpet av m mentorpro-
grammet? 
6. Hva likte du best da du var sammen med mentor i dette programmet? 
7. Hva er det beste du har gjort i denne mentoringrelasjonen?
8. Hvilke problemer eller vansker har du møtt? Og hva kan gjøres bedre? 
9. Hvilke problemer har du møtt med hensyn til din og mentors forskjellige bakgrunner (kulturelle, 
etniske, språklige, sosiokulturelle, økonomiske)? Og hva kan gjøres bedre? 
10. Hva var reaksjonene til mentoren din? Var det noe som forundret deg i starten men som du har 
forstått etter at relasjonen deres ble dypere? 
11. Hvor eller hvordan kan mentoren din hjelpe deg til å føle deg mer hjemme? 
12. Hvilke av aktivitetene du gjorde med mentor hjalp deg til å føle deg som en del av dette nye 
samfunnet? 
13. Hva ville du ha endra i dette programmet? I relasjonen deres?
14. Ville du anbefalt dette programmet til noen av de du kjenner? Hvorfor (ikke)? 
15. Hvordan løste du de forskjellige utfordringene du møtte på når det gjelder interkulturelle forsk-
jeller?
16. Hvilke verktøy/teknikker hjalp deg med å bygge interkulturell kompetanse og til å få mer empati 
for mentoren din? 
17. Hjalp programmet deg til å få mer empati med andre mennesker i dette landet generelt?
18. På hvilken måte endret forholdet til mentor, til dette nye landet, til samfunnet og kulturen seg i 
løpet av mentoringperioden? 
19. Hvilken påvirkning hadde mentor på dine språkferdigheter? Leseferdigheter? Entreprenørevner? 
Personlige- og interkulturelle ferdigheter? 
20. Klarte mentoringen å øke og forbedre ditt sosiale nettverk? Hvis svaret er ja, på hvilken måte 
oppnådde mentor dette? 
21. Hvordan vil mentor beskrive relasjonen deres?
22. Hvordan ville en god venn/ et nært familiemedlem beskrive relasjonen din med mentor? 
23. Hvordan vil mentor beskrive endringene du gikk gjennom, med tanke på sosial inkludering, på 
grunn av mentoringen? 
24. Hva var nyttig med tanke på å overkomme interkulturelle forskjeller? Hvilke ressurser hjalp deg 
til å forbedre ferdighetene dine/ holdningene dine til fordel for din sosiale inkludering? 
25. Hvordan påvirket den sammenfallende/ulike bakgrunnen deres, relasjonen mellom dere?
26. Hvordan vil du beskrive fordelene med programmet for deg?
27. Hvordan vil du beskrive fordelene med programmet for mentor? For samfunnet generelt?
28. Tror du at du også kan lære mentor noe? Hva da i så fall? 
29. Var mentoringen en vinn-vinn situasjon for dere begge (mentor og mentee)? Hvorfor? 
29. Er det noe du vil tilføye for å beskrive din mentoringerfaring og/eller læringsprosess? 
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Å arbeide med nøkkelkompetanser 

Dette er en aktivitet du kan bruke for å tenke gjennom hvilke kompetanser deltakerne har:

1. Deltakerne vil kanskje lage sin egen liste over kompetansen de har, eller bruke notater de har 
skrevet ned tidligere sammen med andre mentorer eller menteer.
2. Så kan de lage sitt eget sett med egenvurderingskort, og notere ned en kompetanse på hvert av 
kort.
3. Alle kortene legges ned på bordet. Deltakerne velger ut den kompetansen de mener de har ut-
viklet kunnskap, ferdigheter eller ny adferd i forhold til. 
4.Deltakerne kan lage sitt eget nøkkelkompetansesertifikat (Youthpass), og forklare hva det han-
dler om. Youthpass får du tak i på internett. 

A. NØKKELKOMPETANSER FOR LIVSLANG LÆRING

De følgende definisjonene er lånt av «the European Reference Framework on Key competences for 
lifelong learning».

«The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework»er et vedlegg i «A Recom-
mendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006» om nøkkelkom-
petanser for livslang læring som ble publisert i det offisielle tidsskriftet til EU, den 30. desember 
2006/L394

Kommunikasjon på morsmålet
‘Kommunikasjon på morsmålet er evnen til å uttrykke begreper, tanker, følelser, fakta og meninger 
både muntlig og skriftlig (ved å lytte, snakke, lese og skrive), og å samhandle språklig på en pas-
sende og kreativ måte med hele spekteret av samfunnsmessig og kulturell kontekst; både i utdan-
ning og kursing, på jobben, hjemme og på fritiden.’
Kommunikasjon på fremmedspråk
‘Kommunikasjon på fremmede språk deler grovt sett de samme ferdighetsdimensjonene i kom-
munikasjon som morsmålet. Det er basert på evnen til å forstå, uttrykke og tolke begreper, tanker, 
følelser, fakta og meninger både muntlig og skriftlig (ved å lytte, snakke, lese og skrive), i et pas-
sende utvalg av samfunnsmessig og kulturell kontekst (i utdanning og kursing, på jobben, hjemme 
og på fritiden) i forhold til ens ønsker og behov. Kommunikasjon på et fremmedspråk krever også 
ferdigheter som evne til formidling og interkulturell forståelse. Et individs kunnskapsnivå vil variere 
mellom de fire områdene (lytting, snakking, skriving og skriving), mellom forskjellige språk, og i 
forhold til det individets sosiale og kulturelle bakgrunn, miljø, behov og/eller interesser.’
Matematisk kompetanse og grunnleggende kompetanse i vitenskap og teknologi
‘Matematisk kompetanse er evnen til å utvikle og bruke matematisk tenkning for å løse en rek-
ke problemer i hverdagssituasjoner. Ved å bygge på en sunn beherskelse av tallforståelse, ligger 
hovedvekten på prosess og aktivitet, i tillegg til kunnskap. Matematisk kompetanse involverer i 
forskjellig grad evnen og viljen til å bruke matematiske tankemåter (tenke logisk og romlig), og 
beskrivende (formler, modeller, konstruksjoner, grafer, diagrammer). Kompetanse i vitenskap refer-
erer til evnen og viljen til å bruke kunnskap og metoder for å forklare den naturlige verden for sånn 
å svare på spørsmål og komme frem til en evidensbasert konklusjon. Kompetanse i teknologi ser 
man på som evnen til å anvende den kunnskapen og metodikken i forhold til å oppfatte menne-
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skets ønsker og behov. Kompetanse i vitenskap og teknologi innebærer en forståelse av forandrin-
gene mennesket har skapt og det ansvaret vi som enkeltpersoner har.’

Digital kompetanse
‘Digital kompetanse innebærer trygg og kritisk bruk av Informasjonsteknologi (IT) på jobben, friti-
den og som kommunikasjon. Det understøttes av basiske ferdigheter i IST: bruken av datamaskin-
er for å hente, vurdere, lagre, produsere, presentere og utveksle informasjon, og for å kommunisere 
og delta i samarbeidsnettverk via internett.’

Lære å lære
‘Lære å lære er evnen til å arbeide for og å holde fast ved læring. Evnen til å organisere sin egen 
læring gjennom å kunne styre tiden sin og informasjonen på en effektiv måte, både individuelt og 
i grupper. Denne kompetansen innebærer at man er bevisst sin egen læringsprosess og behov, at 
man ser muligheter som er til disposisjon, og evnen til å overvinne hindringer i den hensikt å få til 
en vellykket læring. Denne kompetansen betyr at man tilegner seg, prosesserer og assimilerer nye 
kunnskaper og ferdigheter, samtidig som man søker og anvender veiledning. Lære å lære driver 
elevene til å bygge på tidligere læring og livserfaringer for å bruke og anvende kunnskaper og fer-
digheter i mange forskjellige kontekster; hjemme, på jobben, i studier og under kursing. Motivasjon 
og selvtillit er avgjørende for et individs kompetanse’

Sosial- og samfunnskompetanse
‘Disse inkluderer, personlig, mellommenneskelig og interkulturell kompetanse, og dekker alle for-
mer for adferd som utruster individer til å delta, på en effektiv og konstruktiv måte, i det sosiale 
livet og i arbeidslivet, og særlig i de økende mangfoldige samfunnene, og til å løse konflikter der 
det er nødvendig. Samfunnskompetanse utruster individer til å delta fullt ut i samfunnslivet, basert 
på kunnskap om sosiale og politiske konsepter og strukturer, og vilje til å engasjere seg i aktiv og 
demokratisk deltakelse.’

Sans for initiativ og entreprenørskap
‘Å ha sans for initiativ og entreprenørskap peker på en persons evne til å gjøre idéer om til han-
dling.Det inkluderer kreativitet, innovasjon og risikotaking, i tillegg til evnen til å planlegge og lede 
prosjekter for å oppnå mål. Dette støtter enkeltpersoner, ikke bare i deres daglige liv hjemme og 
i samfunnet ellers, men også i arbeidslivet på den måten at de er klar over konteksten av det de 
jobber med, og at de klarer å gripe muligheter, og det er et grunnlag for mer spesifikke ferdigheter 
og kunnskap som de som etablerer eller bidrar til sosial eller kommersiell aktivitet har behov for. 
Dette bør inkludere en bevissthet om etiske verdier og om å fremme en dyktig ledelse.’

Kulturell bevissthet og utfoldelse
‘Å forstå verdien av den kreative utfoldelsen av idéer, erfaringer og følelser innenfor media, inkludert 
musikk, scenekunst, litteratur og visuell kunst.› 
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B. LISTE OVER ANDRE KOMPETANSEOMRÅDER

Aksept av forskjellige verdier og oppfatninger
Aktiv lytting
Aktiv deltakelse
Kunstneriske uttrykk
Ferdigheter i budsjettstyring
Engasjement
Å kunne kommunisere på en god måte
Drive med forskning
Samarbeidsevne
Håndtere nederlag
Kreativ fantasi
Kreativitet
Kritisk tenkning 
Kulturell bevissthet
Kunne håndtere endringer 
Digital kompetanse
Empati
Være god til å oppmuntre mennesker
Europeisk statsborgerskap
Kunne uttrykke solidaritet 
Ferdigheter i fremmedspråk 
Kunne gi og motta tilbakemeldinger
Gruppe-tilrettelegging 
Å guide andre
Identifisere problemer
Uavhengighet
Interkulturelt samarbeid
Interkulturell sensitivitet 
Kunnskap om andre kulturer
Ferdigheter innen ledelse 

Lære å lære
Leve uavhengig 
Konflikthåndtering
Prosjektledelse 
Stresshåndtering
Administrere tid 
Motivere andre
Talent innen musikk
Forhandlingsevner
Fotografering
Planleggings- og organiseringsferdigheter
Presentasjonsferdigheter
Problemløsningsevner
Respekt for forskjeller og mangfold
Ansvarlig statsborgerskap
Selvbevissthet
Selvtillit 
Ta vare på seg selv
Initiativtaker 
Shopping
Ta ansvar
Ferdighet som lærer/kursholder
Teamwork
Toleranse overfor tvetydighet
God til å finne ut av problemer
Forståelse av egne holdninger 
Jobber selvstendig
Jobber i et flerspråklig/ flerkulturelt miljø 
Jobber med dyr
Skriftlige ferdigheter
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MentoringDagbok
Her er et eksempel på en mal du kan bruke for å lage en dagbok som tilhører mentoringparet. 
Dagboken er et verktøy som kan hjelpe til å bryte isen og ordne opp i praktiske ting i det møtet, og 
det kan brukes på hvilken som helst måte de ønsker selv (som en dagbok, adresseliste, til å tegne 
i/språkstøtte)

SIDE 1
Mentor sin presentasjon
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Noe jeg gjerne vil dele med menteen min
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Mentor sin tilgjengelighet (dager og tidspunkt i løpet av uken):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Det er enklest for meg å møte på følgende sted (f.eks. steder jeg kan parkere, holdeplassen til buss 
nr. …. i nærheten av der jeg bor/jobber/skolen osv.):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

SIDE 2
Menteens presentasjon
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Noe jeg kunne tenke meg å dele med mentor
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Menteens tilgjengelighet (dager og tidspunkt i løpet av uken):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Det er enklest for meg å møte på følgende sted (f.eks. steder jeg kan parkere, holdeplassen til buss 
nr. …. i nærheten av der jeg bor/jobber/skolen osv.):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

SIDE 3
Programkalender
Mentorprogrammet vil starte i …………..og vare til …………
Det vil inkludere:
- en kursfase før mentoringfase:
DATOER: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
- en mentoringfase hvor mentor og menteen vil møtes en gang annenhver måned: 

- Refleksjonsmøter for å dele erfaringer mellom deltakerne:
DATOER: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

SIDE 4:
Hva er målene dine for mentorprogrammet? Hva vil du lære eller oppnå? Sorter målsettingene dine 
etter prioritet og mulighet for realisering; De kortsiktige målene nederst, og de langsiktige målene 
på toppen. Det var det: Du har nå en handlingsplan! 
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stjernemetoden
Skalaen for kompetanseoppnåelse går fra 1 (laveste nivp) til 10 (høyeste nivå). Hver deltaker kan 
så bedømme sin personlige kompetanse og markere den på stjernen. Dette verktøyet kan brukes 
flere ganger i programmet for å visualisere prosessen. Denne tilnærmingen kan bidra til indre mo-
tivasjon, god selvfølelse og tilfredshet.
Ti kompetanser kan velges ut på forhånd av evaluatoren, eller enda bedre, de kan identifiseres, 
settes navn på, og tydeliggjøres innen gruppen, og regnes som felleskompetanser som er nødven-
dige for alle i teamet. 
Her er en liste over mulige kompetanseområder for evaluering: Kommunikasjon, problemløsing, 
ansvar, empati, refleksjon, effektiv lytting, kreativitet, tidsplanlegging, selvdisiplin.

Problemløsning

Ansvar

Empati

Refleksjon

Kommunikasjon
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sluttevaluering av mentorprogrammet:  
Mentorenes spørreskjema 

Vær vennlig å rangere svarene dine fra 1 til 4:
1 - Jeg er veldig uenig
2 - Jeg er ganske uenig
3 - Jeg er ganske enig
4 - Jeg er veldig enig

TILFREDSHET ANGÅENDE DELTAKELSEN I MENTORPOWER 
I løpet av mentorprogrammet: 
1 -Møtte du menteen din regelmessig (ca. to møter i måneden)
2- Føler du at du bygde et tillitsforhold med menteen din.
3 - Du tror at du kommer til å holde kontakten med menteen din selv etter at programmet er ferdig.

ENDRINGER GJENNOM DELTAKELSE I MENTORPOWER
Du føler at programmet har hjulpet deg med:
4- Å stille spørsmål ved antakelser om migranter du har hatt.
5- Å oppdage elementer ved menteen din sin kultur du ikke forsto/visste om tidligere. 
6- Å bli mer nysgjerrig på andre mennesker og kulturer.
7- Å forbedre din fordomsfrihet og hjelpe deg til en større forståelse av forskjeller. 
8- Å få bedre kunnskap om deg selv. 
9-  Å øke din selvtillit.
10- Å styrke din autonomi (Jeg kan gjøre egne valg). 
11- Å styrke din følelse av å høre til (Jeg føler jeg hører bedre til på det stedet jeg bor).
12- Å øke din generøsitet (Jeg føler jeg har muligheten til å gjøre noe for de andre). 

KOMPETANSEOPPNÅELSE
Du føler at du har utviklet kompetanse gjennom mentorprogrammet i forhold til: 
13- Veiledning
14- Kommunikasjon
15- Aktiv lytting
16- Sosiale ferdigheter



Blob- illustrasjonene er underlagt opphavsrettigheter. 
De er tilgjengelige i høy kvalitet i BlobShop.

https://www.blobtree.com/
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sluttevaluering av mentorprogammet: 
menteenes spørreskjema 

Vær vennlig å rangere svarene dine fra 1 til 4:
1 - Jeg er veldig uenig 
2 - Jeg er ganske uenig
3 - Jeg er ganske enig
4 - Jeg er veldig enig

TILFREDSHET ANGÅENDE DELTAKELSEN I MENTORPOWER  
I løpet av mentorprogrammet: 
1 -Møtte du mentoren din regelmessig (ca. to møter i måneden)
2- Føler du at du bygde et tillitsforhold med mentoren din.
3 - Du tror at du kommer til å holde kontakten med mentoren din selv etter at programmet er ferdig.

ENDRINGER GJENNOM DELTAKELSE I MENTORPOWER
Du føler at mentorprogrammet har hjulpet deg med:
4- Å føle deg mer nysgjerrig på andre mennesker og kulturer.
5- Å oppdage nye muligheter for jobb- eller utdanningsprosjektet ditt. 
6- Å få bedre kunnskap om deg selv. 
7- Å stille spørsmål ved antakelser du har hatt om samfunnet du bor i. 
8- Å oppdage sider ved den lokale kulturen du ikke forsto/visste om tidligere. 
9-  Å øke din selvtillit.
10- Å styrke din autonomi (Jeg kan gjøre egne valg). 
11- Å styrke din følelse av å høre til (Jeg føler jeg hører bedre til på det stedet jeg bor).
12- Å øke din generøsitet (Jeg føler jeg har muligheten til å gjøre noe for de andre). 

KOMPETANSEOPPNÅELSE
Du føler at du har utviklet kompetanse gjennom mentorprogrammet i forhold til: 
15- En forståelse av verts-samfunnet ditt. 
16- Å snakke …… (det lokale språket) .
17- Å ha mer kunnskap om byen du bor i.
18- Å vite hvor jeg kan finne ressurser/kontakter/nyttige adresser som har tilknytning til din situ-
asjon.
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