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VELKOMMEN SOM KULTURVÆRT! 

Mange tak for, at du har meldt dig som kulturvært! 

Kulturværtsprogrammet giver nytilkomne i Danmark mulighed 
for at blive tilknyttet en frivillig kulturvært i et halvt år. Sammen 
med sin kulturvært kan den nytilkomne få hjælp til at falde bed-
re til i Danmark og i København, for eksempel ved at blive bedre 
til at udvide sit sociale netværk eller til at snakke dansk. 

Foreningen Nydansker har mange års erfaring med mentorpro-
grammer, hvor mentees fra forskellige målgrupper bliver til-
knyttet en mentor, som kan hjælpe dem med at søge job, eller 
som i Kulturværtsprogrammet, at føle sig velkommen i deres 
nye by og lære byens muligheder at kende.  

Vi har fundet ud af, at mentorer gør en kæmpe forskel. På 
mange måder er det at være kulturvært gennem os netop at 
påtage sig en mentoropgave. Derfor er det vigtigt, at du med 
din mentee  afdækker målsætning for jeres forløb og at I 
løbende gør status.  

Med venlig hilsen Kulturværtsteamet 

 



KULTURVÆRT I PRAKSIS 
 
1. Når du melder dig som kulturvært foretager vi et kort 

telefoninterview for at lave din profil, som vi matcher 
dig på baggrund af. Vi matcher ud fra interesser, per-
sonlighed, faglig baggrund, sprog og alder. 

2. Når vi finder en mulig mentee til dig, kontakter vi dig 
først – hvis du siger ja til matchet, bekræfter vi hos 
mentee. 

3. Når du matches første gang, får du et kort telefon-
kursus om rollen som kulturvært, for at sikre, at du 
føler dig klædt på til opgaven. 

4. På første møde gennemgår du kulturværtsaftalen med 
din mentee. En måned efter matchet er startet, ringer 
vi for at følge op i forhold til jeres første møde og den 
målsætning, I er blevet enige om. 

5. Du mødes med din mentee 1-2 gange om måneden, 
eller mere, hvis I har tid og lyst, i mindst 6 måneder. 

6. Vi  har løbende telefoniske opfølgninger for at følge 
med i jeres forløb og sikre os, at I får den støtte, I har 
brug for. Efter 3 måneder foretager vi en midtvejs-
evaluering, og efter 6 måneder en slutevaluering. I er 
dog velkomne til at fortsætte med at mødes efter de 6 
måneder. 

“This program really helps newcomers to 
feel welcome and hopeful. It is nice to see 
that Copenhagen becomes more and more 
inclusive towards no-Danes.” 

Tidligere mentee 

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Culture host agreement.pdf


HVEM BLIVER DU VÆRT 
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Kulturværtsprogrammet er et samarbejde mellem Foreningen 
Nydansker og Københavns Værtsprogram ved Københavns 
Kommune. Københavns Værtsprogram tilbyder nytilkomne 
københavnere en karriere- eller kulturvært, afhængigt af deres 
behov. 
 
De nytilkomne skal aktivt ansøge om at få en vært. På den måde 
sikrer vi os, at du som vært bliver mødt af en motiveret mentee. 
 
Foreningen Nydanskers rolle i samarbejdet er at rekruttere 
kulturværterne og facilitere forløbene. 
 
De nytilkomne har boet i Danmark mindre end tre år og er bosat i 
Københavns Kommune.  For nogles vedkommende er de i fast 
arbejde, mens andre er jobsøgende. Der er lidt flere kvinder end 
mænd. 



 

Gode råd til værtsforløbet 
 

•  Afstem forventninger og afdæk målsætninger, også 
løbende gennem jeres relation. 

•  Find ud af, hvor mentee står lige nu. 

•  Ros din mentee, når han/hun har opnået delmål. Husk 
løbende at anerkende din mentee for deres indsats for at 
skabe en tilværelse i et nyt land – det kan være hårdt, 
selvom job og privatliv kører på skinner. 

• Tal om det, hvis I synes, der er udfordringer i jeres relation. 

• Overtag ikke mentees problemer. Hvis det bliver relevant 
kan du henvise mentee til andre, herunder jobcenter, læge, 
krisecenter eller lignende. 

• Aftal, hvordan I afrunder jeres forløb. 

Hvad kan I lave? 

•  Fortæl om danske normer og uskrevne regler. Spørg også 
gerne mentee om hans/hendes hjemland, og hvordan det 
adskiller sig fra eller minder om det, de oplever i Danmark 

• Hjælp mentee med at forbedre sit danske sprog – tal dansk 
sammen, så vidt, som det er muligt, og giv din mentee 
gode råd til, hvordan de ellers kan få øvet dansk. 

• Invitér din mentee med til sociale arrangementer i din 
vennekreds, så han/hun møder nye mennesker og ser, 
hvordan danskere er sammen privat.  

• Giv din mentee gode råd til, hvor han/hun kan komme i 
kontakt med danskere. Anbefal din mentee fællesskaber, 
hvor han/hun kan dyrke sine interesser og udvide sit 
netværk, for eksempel som frivillig eller gennem foreninger.  

”With my host, I learn to 
interact in Danish and 
Nordic culture, to 
understand this country 
and to integrate into local 
society!” 



 

Forventningsafstemning 
 

1.  Overvej, hvad der er vigtigt for dig at få sagt 
2.  Gennemgå kulturværtsaftalen – og brug den løbende 
3.  Lav klare aftaler (vær sikker på, at mentee forstår) 
4.  Snak løbende om, hvordan det går 
5.  Aftal slutdato for forløbet 
 

HUSK! Du kan hjælpe din mentee, selvom der ikke opstår et venskab mellem jer. Ved løbende at 
forventningsafstemme og evaluere, sikrer I jer, at I arbejder for at opnå mentees mål og at I begge 
får noget ud af relationen. Mentee har ansøgt om en vært for at få hjælp til konkrete udfordringer. 
Et venskab er bare en bonus! 

”I have learned a lot 
about Denmark thanks 
to my host and she 
helps me continue to 
perfect my Danish 
language” 

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Culture host agreement.pdf
http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Culture host agreement.pdf


Kulturforskelle 
Undgå misforståelser ved at snakke åbent med 
din mentee om de ting, han/hun undrer sig over I 
Danmark. Forklar også mentee, hvis han/hun har 
vaner, som du ved danskere generelt ikke er vant 
til.   

 
Hold kontakten 
Sørg for at aftale en dato for næste møde, hver 
gang I ses. Hvis en af jer må aflyse et møde, skal I 
huske at foreslå et nyt tidspunkt. Hvis en af jer 
skal på ferie, så lad den anden vide, hvornår I er 
tilbage og sørg for at afholde et møde snarest 
efter hjemkomst. I kan også aftale at sende 
postkort  eller e-mail til hinanden! 

Forskellige tidsopfattelser 
 
Et tilbagevendende problem for vores kulturværter er, at deres mentee 
ikke kommer til tiden til deres møder. Danskere har ry for at være meget 
punktlige. Det er ikke alle mentees, der er vant til at planlægge deres tid 
på samme måde, som vi gør her. Husk, at din mentee nok ikke selv er 
opmærksom på, hvordan det tolkes, når han/hun kommer for sent. Lad 
din mentee vide, hvad der er kutyme i Danmark, så det ikke giver 
problemer i andre sammenhænge og så du ikke skal vente næste gang.  

 
“My host said we had to plan the next meeting in two months’ time. 
That was distant future to me. Danes like to put everything in the 
calendar. I have met lot of other nationalities, but this made me feel like 
a machine.” 
 

UDFORDRINGER 



KONTAKT 

Brug vores hotline: 
Mentorkonsulent Trine Lundgaard Hoffmann 
Tlf:  3338 6211 
E-mail:  tln@foreningen-nydansker.dk 

Tilmeld dig Kulturværterne på Facebook. 

Tilmeld dig også Foreningen Nydanskers 
nyhedsbrev og følg os på Facebook og LinkedIn. 

KONTA
KT 
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