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metoder

mentorordnInger 
er guld værd
Med en mentorordning kan du give iværksættere inspiration, motivation og mulighed for at 
sparre med en specialist og hjælpe dem med at udvide deres netværk.

mentor og mentee afstemmer forventninger, bl.a. ved at udfylde kontrakter, og mødes herefter ca. to gange om måneden. 
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En mentor er guld værd for nydanske 

iværksættere, viser et samarbejde mellem 

Københavns Erhvervsservice, som er en 

del af Etnisk Erhvervsfremme, og Forenin-

gen Nydansker.

De har søsat en mentorordning i efteråret 

2011, og foreløbig har 20 iværksættere 

fået sparring af deres mentor. Foreningen 

Nydansker og Københavns Erhvervsservice 

matcher i fællesskab mentor og mentee, så 

de passer sammen både professionelt og 

personligt.

Første runde har været så vellykket, at 

parterne snart går i gang med en ny runde, 

hvor planen er, at 40 iværksættere får en 

mentor, efter at de har været på et forbere-

dende kursus. 

tag InItIatIv tIl en mentorordnIng
Susie Skov Nørregård fra Foreningen Ny-

dansker anbefaler varmt vejledere i andre 

kommuner at tage initiativ til en mentor-

ordning. Det samme gør erhvervsrådgiver 

Minata Traore Elmquist fra Københavns 

Erhvervsservice, hvor mange nydanskere 

kommer med drømmen om at starte for 

sig selv.

”Det, vi hører fra vores mentees, er, at de er 

særlig glade for den specifikke viden, de får 

af en mentor om lige netop den branche, 

de gerne vil arbejde inden for. Og mange 

mentorer vælger at åbne deres netværk 

for deres mentee, og det betyder virkelig 

meget”, siger Susie Skov Nørregård.

For iværksættere med en klar forretnings-

idé rykker det at få en mentor, fordi men-

toren giver iværksætteren et skub fremad. 

Ofte skal mentee forberede sig til næste 

møde, og det er med til at skubbe til pro-

cessen med at springe ud som selvstændig.

Det betyder også meget, at mentoren ar-

bejder frivilligt og med sit personlige enga-

gement vælger at bruge tid på en mentee. 

”Det har meget stor signalværdi. Det får 

iværksætterne til at føle sig taknemme-

lige og forpligtet til at rykke. Ligesom det 

betyder meget for deres selvtillid og troen 

på, at de kan lykkes”, siger Susie Skov Nør-

regård.

det er umagen værd
Det er et stort arbejde at få en mentorord-

ning op at køre, men det er umagen værd, 

lyder det fra Foreningen Nydansker og 

Københavns Erhvervsservice.

”Når du først har fået mentorer i hus, bre-

der det sig. Og desuden gør det livet lettere 

for dig som vejleder, fordi iværksætterne 

bliver mere målrettede og afklarede i kraft 

af forløbet med deres mentor. Det betyder, 

at der kommer mere ud af dine samtaler”, 

påpeger Susie Skov Nørregård.

Det er også Minata Traore Elmquists 

erfaring fra hendes virke som erhvervs-

rådgiver i Københavns Erhvervsservice. 

Iværksætternes spørgsmål bliver meget 

mere konkrete, siger hun.

”En mentor har helt konkret viden, som 

en vejleder ikke har. Jeg kan informere og 

give en brochure, men jeg har ikke selv 

startet for eksempel en webshop eller 

importeret varer fra Sydamerika”, siger 

Minata Traore Elmquist.

anBefaler tre trIns-raket
Hun anbefaler denne tre trins-raket til vej-

ledere, der vil starte en mentorordning:

1. Gå i gang med at finde mentorer. Men-

tees kommer af sig selv. De vil stort set 

alle gerne have en mentor. Den største 

udfordring er at få samlet et mentorkorps. 

Annoncer for eksempel hos organisationer, 

der arbejder med frivillige, i lokalaviser og 

hør i dit eget og kollegers netværk, for en 

personlig opfordring siger mange ja til. 

2. Når de rigtige mentorer er i hus, så brug 

tid på at finde perfekte match mellem 

mentor og mentee. Det er en god idé både 

at tage faglige og personlige hensyn. Det 

skal selvfølgelig være professionelt, men 

det bliver også personligt, og forhåbentlig 

får mentoren lyst til at åbne sit netværk for 

sin mentee. Men det sker kun, hvis kemien 

er god.

3. Som vejleder skal du mindst hver anden 

måned ringe til mentor og mentee for at 

høre, hvordan det går. Opfølgning er meget 

vigtig, og hvis du har tid to gange om 

måneden er det bedst, for de mødes typisk 

et par gange om måneden. Det er også 

en god idé at stille redskaber til rådighed, 

f.eks. skabeloner til kontrakter mellem 

mentor og mentee (se mere nedenfor). ✻

Læs mere:  Find skabeloner til kontrakter mellem mentor og mentee på 
www.etniskerhvervsfremme.dk. 
Klik på “For vejledere” og herefter “Værktøjer for vejledere”.

erfarInger fra canada

også i canada er der gode erfaringer med mentorordninger. Ikke mindst en stram 

struktur med en fast drejebog for møderne mellem mentor og mentee sikrer udbyt-

terige møder, og at parterne ved, hvad der skal ske på de enkelte møder. ligesom 

mentor og mentee på forhånd indgår en ”kontrakt”, hvor de afstemmer forventninger.

samtidig er holdningen, at iværksætterne ikke skal have en mentor for tidligt, men 

først efter de har fået undervisning og vejledning. 

Rapport om canadiske initiativer: 
http://www.wise5.ca/wp-content/uploads/Wise5-MAR2012-web.pdf  
Se også http://www.wise5.ca/ for en lettilgængelig gengivelse af ovenstående 
rapports konklusioner, inkl. relevante links og korte videoer.

Læs også om mentorordning i Canada på side 38-41 i en rapport om international 
viden og bedste praksis udgivet af Etnisk Erhvervsfremme juni 2012. 
Find rapporten her: www.etniskerhvervsfremme.dk  
Klik på “For vejledere” og herefter “International viden”.


