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AF THOMAS BOEL

Netværk er noget af 
det vigtigste, man 
kan have. Derfor er 

det også noget af det hår-
deste at være foruden i et 
land, hvor 66 procent af 
alle job besættes gennem 
netværk og sociale medier. 

Det kender nydanskere 
kun alt for godt til, og netop 
derfor er netværk og per-
sonlig kontant nøgleorde-
ne i mentorprojektet, som 
Næstved Sprog- og Inte-
grationscenter, NSI, har til-
sluttet sig.

Projektet går kort sagt 
ud på at tilknytte en men-
tor til en immigrant, så 
hun hurtigere og nemmere 
kommer videre i sin karrie-

re. Og her snakkes ikke om 
u-uddannede fl ygtninge 
fra tredje verden. Det dre-
jer sig om veluddannede 
immigranter, der bare har 
svært ved at knække den 
danske kode.

- Den måde, danskerne 
får job på, skal vi også have 
gjort tilgængelig for udlæn-
dinge, siger Jesper Tran-
berg-Hansen, projektchef 
på NSI til Sjællandske.

Personlig kontakt
Derfor søger NSI nu en 
række mentorer til at tage 
en udlænding i hånden og 
derved hjælpe hende eller 
ham med at komme igen-
nem til de danske netværk.

Den personlige kontakt 
og engagement er altafgø-

rende, og derfor gør sprog-
centret også alt, hvad de 
kan for at fi nde det bedste 
match til deres mentees, 
som er det NSI kalder de 
udlændinge, de søger men-
tor til.

Når NSI 18. april gør sta-
tus over, hvor mange men-
torer og hvilke typer de 
har, matcher de mentorens 
profi l med deres mentees, 
hvorefter mentor-mentee 
samarbejdet skydes i gang.

Herfra kan mentor-rol-
len bestå i alt lige fra at 
være behjælpelig med ens 
viden om det danske ar-
bejdsmarked og kommu-
nale systemer til at motive-
re menteen og introducere 
hende til nye netværk. 

- Den personlige kon-

takt er det vigtigste, siger 
Cecilie Sandbjerg, der er 
informationsmedarbejder 
hos NSI, og uddyber det 
med, at mange immigran-
ter støder mod en mur, når 
de skal forstå og interagere 
med det offentlige og det 
danske normsæt.

- Her vil et personligt 
og ligeværdigt samarbejde 
mellem mentor og mentee 
kunne hjælpe dem videre 
med spørgsmål, man ikke 
lige kan gå til kommunen 
med, siger Cecilie Sand-
bjerg.

Det eneste krav til en 
aspirerende mentor er, at 
man skal have et job, så 
man derigennem er for-
bundet til andre danske 
netværk.■

NÆSTVED: Mentorprojekt vil give immigranterne en håndsrækning.

Tag en udlænding 
i hånden - bliv mentor

AF THOMAS BOEL

MENTORROLLEN: Lars Ole Løcke er en af dem, der er ble-
vet mentor for en immigrant.

- For mig er det et personligt statement. Det er en sag, 
der er værd at arbejde for, siger Lars Ole Løcke til Sjæl-
landske.

Han har siden midten af januar været mentor for Ste-
phanie Coulon fra Frankrig, og de samarbejder om nu, er 
at få Stephanie Coulon videre i sin karriere.

Hun er uddannet sekretær fra Frankrig, så det er også 
hendes karrieremål i Danmark. Men til at starte med vil 
hun bare gerne have et job, så hun kan få hul igennem 
til nogle danske netværk. Det er her Lars Ole Løcke kan 
hjælpe hende.

- Hun kendte godt LinkedIn (professionelt netværk på 
nettet, red.), men hun vidste ikke, det kunne være relevant 
for hende i den her situation. Nu har jeg hjulpet hende 
i gang der, og hun har fundet en gruppe franskmænd i 
Danmark, hvor hun allerede har fået lidt arbejde. På den 
måde får hun hul igennem til endnu fl ere netværk, siger 
Lars Ole Løcke. 

Lang sej proces.
Selvom det allerede er lykkedes Stephanie at komme i 
job, ender mentor-mentee-forholdet ikke der. For Lars 
Ole Løcke og Stephanie Coulons tilfælde, har de aftalt at 
mødes en gang om ugen i 6 uger, evaluere og så se, hvad 
der er brug for efter den periode.

- Drømmen er jo, hun skal blive sekretær i Danmark 
en dag, og der er stadig et stykke vej endnu. Så vi øver 
fortsat dansk, og det er nogle gange lidt som at være et 
heppekor til hende, siger Lars Ole Løcke

 Godt for begge parter
Det der driver Lars Ole Løcke til at tage mentorrollen er, 
at han er træt af tonen i indvandrerdebatten. Han vil ger-
ne personligt være med til at tage godt imod immigranter 
og være med til at gøre en forskel.

- Det er tilfredsstillende at kunne hjælpe folk på et 
personligt plan, og så lærer jeg en masse om det danske 
arbejdsmarked i de sektorer, jeg ikke kender så meget til 
i forvejen, siger han.

Så for Lars Ole Løcke og Stephanie Coulon er det en 
win-win-situation, hvor de begge får noget ud af det. Ste-
phanie Coulon får foden indenfor i danske netværk og får 
hjælp på et personligt plan, når hun har brug for det. Lars 
Ole Løcke lærer en masse og føler, han er med til at gøre 
en forskel. ■

Lars Løcke: 
Det er en 
win-win-situation

Lars Ole Løcke arbejder 
til daglig som redaktør 
hos Dansk Industri. Der-
for er han et godt match 
til Stephanie Coulon, der 
gerne vil have foden in-
denfor i danske skriben-
ters netværk. Privatfoto

Det er til-
fredsstillende 

at kunne hjælpe 
folk på et personligt 
plan, og så lærer 
jeg en masse om det 
danske arbejdsmar-
ked i de sektorer, jeg 
ikke kender så meget 
til i forvejen.

Lars Ole Løcke, redaktør 
hos Dansk Industri
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AF THOMAS BOEL

MENTOR: Karoline Bolek er en af de immigranter, Næst-
ved Sprog- og Integrationscenter (NSI) prøver at fi nde 

mentor til.
Hun er fra Polen, hvorfra hun har en 

kandidatuddannelse indenfor pædagogik, 
kommunikation og socialrådgivning. Hen-
des drøm her i Danmark er at blive social-
rådgiver.

For seks år siden kom hun til Danmark 
via. et job på et børnehjem i Polen, der sam-
arbejder med et dansk børnehjem. Derigen-
nem fi k hun tilbud om at komme til Danmark 
og arbejde, takkede ja til det og var ansat på 
Skraverup Hus i halvandet år. Herefter som 
cykelbud for Post Danmark i tre år. 

- I Danmark har jeg oplevet, at det tager 
meget lang tid at blive gode venner med 
danskere. De er meget reserverede og tilba-
geholdende. Når vi har fri fra arbejde, går vi 

bare hver til sit. De spørger aldrig, om vi skal spise eller 
drikke kaffe. Det tog mig over halvandet år, før jeg fi k min 
første rigtige danske ven, siger Karoline Bolek til Sjæl-
landske.

Vil færdiguddannes
Nu vil Karoline Bolek færdiggøre sin polske uddannel-

se over i en dansk socialrådgiver uddannelse. Fra hvad 
hun har nu, vil det kræve dansk på A-niveau, som hun 
skal til prøve i snart, og derefter skal hun bare et år i skole 
som socialrådgiver, fordi hun med sin polske uddannelse 
kan få merit for resten.

Men for Karoline Bolek er det danske system ikke det 
nemmeste at fi nde ud af. Slet ikke når hun er fra Polen, 
og det hele foregår på dansk. Hun er tidligere løbet pan-
den mod muren, netop på grund af hun allerede havde et 
arbejde. Derfor så hun i Næstved Kommunes øjne ud til 
at kunne klare sig selv, og kunne derfor ikke få støtte til 
videreuddannelse.

Brug for personlig kontakt
Man kunne undre sig over, hvorfor Karoline har brug for 
en mentor, når hun nu allerede snakker dansk fl ydende 
og ved, hvad hun vil.

- Det er først og fremmest på grund af netværk. Når 
man kommer til Danmark som udlænding, så er langt de 
fl este af dine venner også udlændinge, siger Karoline Bo-
lek.

Det er en tendens, der bekræftes af de andre på sprog-
centeret.

- Jeg har mange netværk, men jeg har brug for at kom-
me igennem til de danske netværk. En mentor vil kunne 
introducere mig til fl ere danskere og fortælle mig, hvor-
dan det danske samfund tænker. Og hjælpe mig på vej 
med det offentlige, hvis jeg får brug for det. ■

Polske Karoline 
har brug for 
danske netværk

Den måde, danskerne får 
job på, skal vi også have 

gjort tilgængelig for udlæn-
dinge.
Jesper Tranberg-Hansen, projektchef på 

Næstved Sprog- og Integration

Det seneste skud på CSR-stammen (Corporate Social 
Responsability) er Corporate Volunteering, hvor den 
enkelte virksomhed engagerer sig i en sag ved at give 
medarbejderne mulighed for at udføre frivilligt arbejde 
i arbejdstiden. Corporate Volunteering kan i høj grad 
være med til at styrke virksomhedens brand
udadtil overfor kunder og vise ansvarlighed overfor 
omverdenen. Samtidig bidrager det til at give tilfredse 
medarbejdere, der er stolte af deres arbejdsplads.

Man kan melde sig som mentor hos Næstved Sprog- og 
Integration eller gennem foreningen Nydansker.
Det eneste krav, man skal opfylde for at blive mentor, 
er, at man selv er i beskæftigelse.

CORPORATE VOLUNTEERING

Karoline Bolek er 32 år, 
kommer fra Polen med en 5 
år lang socialpædagogi- og 
kommunikationuddannelse 
i rygsækken. Hjælp Karoline 
Bolek med at knække koden 

til det danske samfund 
og lær selv en masse im 
integration, samfund og 

arbejdsmarked. Foto: Bjørn 
Armbjørn

I Danmark 
har jeg op-

levet, at det tager 
meget lang tid at 
blive gode venner 
med danskere. De er 
meget reserverede og 
tilbageholdende. 

Karoline Bolek

◆ Alle mentorer skal 
deltage i et mentor-
kursus á 2 x ½ dag

◆ Som udgangspunkt 
mødes mentor og 
mentee på mentors 
arbejdsplads i ca. 1 
time hver anden uge 
i op til 6 måneder

◆ Sammen laver de en 
plan for deres samar-
bejde og aftaler hvor 
og hvornår de mødes, 
og hvordan de i øv-
rigt kommunikerer

◆ Mentor skal ikke fi nde 
job, praktikplads 
ellerandet til men-
tee, men kan give 
masserat inspiration 
og støtte til hvordan 
mentee selv kommer 
videre i forhold til sin 
karriere i Danmark

HVAD SIGER EN 
MENTOR JA TIL?

AF JAN JENSEN

Musikalitet, stor indlevelse og profes-
sionel optræden. Det er nogle af ko-
deordene, der forbindes med Up With 
People. Verdensshowet rammer Her-
lufsholm Hallen 4.-5. april, hvor over 
100 unge fra hele verden vil levere det 
livsbekræftende show anno 2012.

Næstved har tidligere været værtsby. 
Konceptet og koncerterne er kendt, og 
derfor har der været rift om de i alt 1600 
billetter til de to forestillinger - onsdag 
kl. 19.30 og torsdag kl. 15.00. Onsdag 
leverer de unge små shows i Næstved 
Stor-Center kl. 11 og 13 på Kurts Torv.

Kulturbroer
Musik og dans er omdrejningspunkt 
for showet, som også er et bevis på det 

samarbejde og venskab, som de unge 
mennesker i alderen 18-29 år oplever 
på verdens-turnéen. Der er planlagt ni 
besøg i Europa, hvoraf Næstved var hel-
dige at blive værtsby.

Up With People har deltagere fra 21 
forskellige nationer. Der bygges broer 
mellem kulturer, og er egentlig skabt 
overordnet for at skabe forståelse og 
mere fred i verden. 

Julehjælp
Overskud fra de to shows går til den 
godgørende organisation »Svovlstikker-
ne«, som samler penge ind til fordel for 
julehjælpen i Næstved. 

Det er foreningen »Up with People 
Næstved«, der har  besluttet at donere 
alt overskuddet til julemad- og gaver til 
børnene af trængte familier. ■

VERDENSKONCERT: Up With People er klar med to 
koncerter i Næstved.

Musik og show for 
mere fred i verden

Up With People giver to koncerter i Herlufsholmhallen, og der bliver smagsprøver på 
Kurts Torv onsdag 4. april kl. 11 og 13 i Næstved Stor-Center.

Fire indbrud 
i Næstved
NÆSTVED: Fra lørdag til 
søndag har der været tyve-
knægte på spil på Bakke-
kammen. Fra et hus er der 
stjålet seks ure af mærket 
Citizen, et ur af mærket 
Casio, to kameraer og en 
bærbar pc af mærket Acer.

Torsdag til fredag har 
en familie på Odensevej 
haft indbrud i huset. Der 
blev stjålet en bærbar pc af 
ukendt mærke, samt nogle 
øl og vand. Tirsdag midnat 
til søndag kl. 15 har der 
været indbrud i et hus på 
Orionvej. Her er det endnu 
ikke gjort op, hvad der er 
stjålet.

Endelig har der været 
ubudne gæster i en lejlig-
hed på Parkvej. Et musik-
anlæg af mærket Sony er 
forsvundet i perioden lør-
dag kl. 2 til søndag kl. 4. 

Vidne så bil slingre
NÆSTVED: Et vidne an-
meldte fredag kl. 16.10, at 
en bil kørte og slingrede 
ad Vordingborgvej. Politiet 
standsede bilen på Gav-
nøvej, og en alkometertest 
af føreren – en 52-årig 
mand fra Frederiksberg 
– afslørede, at han havde 
en promille, der var højere 
end det tilladte. Han blev 
derfor anholdt og sigtet for 
spirituskørsel.

Fuld kvinde 
i Fønixkrydset
NÆSTVED: Flere vidner 
standsede søndag kl.11.29 
en kvinde i Fønixkrydset. 
Hun havde kørt slingrende 
gennem byen, og place-
rede bilen i en modkø-
rende svingbane. Politiet 
blev tilkaldt, og en 54-årig 
kvinde fra Skælskør blev 
derfor anholdt og sigtet for 
spirituskørsel.
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