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Forord
 

Kære mentor

DTL sæ er stort pris på det engagement, du og din virk-
somhed har vist ved at gå i gang med et mentorforløb. 

Det at have en mentor gør en stor forskel, når man skal 
starte i et nyt job. Sam dig er man som mentor med l 
at fastholde den gode arbejdskra , hvilket er uvurder-
ligt for virksomheden og dine øvrige kolleger. 

Vi takker for din indsats og ønsker dig held og lykke som 
mentor.

Med venlig hilsen

Erik Østergård,
Adm. direktør

 

 



“Du får ingen præmier som 
mentor...
Til gengæld gør du en 
kæmpe forskel for din 
arbejdsplads



Mentor for frem
 
Vi chauffører er med l at få samfundet l at hænge 
sammen. Vi leverer varer l supermarkeder, byggeplad-
ser, virksomheder og forbrugere. Vi bortskaffer affald, 
ordner kloakker og løser mange andre opgaver.

Vi gør et godt stykke arbejde – og det skal vi blive ved 
med. Ellers ender det med, at vognmænd fra konkur-
rerende virksomheder og lande kommer og tager 
ordrerne fra os. 

Mentorer kan være med l at sikre, at vi har kvalifice-
rede kolleger på vores arbejdspladser, som leverer en 
professionel indsats.

Mentorer er erfarne kolleger, som bidrager l, at nye 
medarbejdere kommer godt i gang med arbejdet og 
falder l i det sociale fællesskab på arbejdspladsen. 
Mentorer sørger for, at de nye medarbejdere – også kal-
det mentees – bliver sat ind i opgaverne, så de hur gst 
muligt bliver dyg ge l jobbet.

Med guiden her følger en række anbefalinger l, hvor-
dan du kan være med l at etablere gode mentorforløb 
på din virksomhed. 

 

 

 

Mentor for fremtiden



Velkomsten skal væ
Det er vig gt, at du som mentor sørger for, at mentee 
føler sig velkommen fra dag ét. Her følger en række bud 
på, hvordan du sikrer en god velkomst.

Huskeseddel
 Køb morgenmad
 Vis rundt i afdelingerne
 Fremvis frokoststue og eventuelle mødelokaler
 Fremvis garderobe, bad og toilet
 Hils på chefen, sekretæren og kolleger
 Spørg ind l mentees succesoplevelser 
 Lær hinanden at kende ved hjælp af cirkel-øvelsen 
 Skriv selv flere punkter på:

________________________________________ 
 
________________________________________
 
________________________________________ 

I får mest ud af mentorforløbet, hvis I hur gt lærer hin-
anden at kende. Frem for alt er det vig gt, at I opbygger 
gensidig llid. Her er to eksempler på, hvordan I hur gt 
lærer hinanden at kende:

Tal om succeshistorier
Bed mentee om at give eksempler på situa oner i privat-
livet eller arbejdslivet, hvor mentee har ha  succes. S l 
uddybende spørgsmål l, hvad det var for en situa on, 
han stod i – og hvilken opgave han skulle løse. Få ham l 
at fortælle, hvordan han løste opgaven – og hvilken re-
ak on hans succes udløste hos andre personer omkring 
ham. Mens mentee fortæller om sin succeshistorie, får 
du noget at vide om hans kompetencer – og mentee får 
en posi v oplevelse, mens han fortæller.

Lav cirkel-øvelsen
Med cirkel-øvelsen får du en masse at vide om mentee, 
som du ellers kunne bruge flere måneder på at få at vide. 

Bed mentee om at tegne en cirkel på et stykke papir. Sig 
at han skal inddele cirklen i felter med overskri er, som 
repræsenterer det, der betyder mest for ham. Særligt 
vig ge emner må gerne få et større felt end mindre vig-

ge emner. Det behøver ikke tage mere end 5 minu er. 

Spørg ind l de enkelte felter i cirklen og få mere at 
vide. Du kan fx spørge ind l familien og interessen for 
biler. Du vil sandsynligvis finde ud af, at det meget let-
tere for dig og mentee at tale om vig ge ng i mentees 
liv, når I tager udgangspunkt i cirklen. I kan eventuelt 
tage snakken, mens I er ude at køre på ruten. Du kan 
også selv tegne en cirkel, som du lader mentee spørge 
ind l.

Velkomsten skal være i orden

Familie

Venner

Job

Kæreste
Boksning

Biler

Rejser



“Mindre kan gøre det 
– men hvorfor ikke 
byde velkommen med 
manér?



Velkomst og forventningsafstemning

 

Kompetenceafklaring

Uskrevne regler 
på arbejdspladsen

Sprog på  
arbejdspladsen

Andet

An
det

Kollegaer og sociale 

aktiviteter
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gli
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ntr

od
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Få overblik med ”k
Det er vig gt, at den nye kollega falder ordentligt l og 
lærer, hvordan I gør ngene hos jer. Du kan bruge ”kø-
reskiven” på højre side l at få et overblik over emner, 
som det er vig gt at tale med din mentee om. Bemærk 
at det er muligt at lføje emner i køreskiven, som du 
eller mentee selv synes er vig ge.

Brug ”køreskiven”til at tale om mentorforløbet 

1 Tal først om alle emnerne i skiven. 

2 Udvælg dernæst de emner, som I synes er særlig vig ge.

3 Gå i dybden med disse emner og find frem l nogle ng, 
som mentee gerne vil lære mere om i mentorforløbet. 

4 Lav l sidst en handleplan, hvor I skriver ned, hvad I gør 
sammen i de kommende uger. Eksempler på punkter i 
handleplanen kan være: På torsdag gennemgår vi sikker-
hedsudstyr på bilen. Den e erfølgende mandag skal men-
tee ud og køre farligt gods med en kollega. Om onsdagen 
optræner du mentee i at tale med kunderne på ruten osv. 

5 Lav gerne om på handleplanen, når I synes, der er brug 
for det.

 

 

Få overblik med ”køreskiven”



Tal om forventninger 

Både du og din mentee kan undgå at skuffe hinanden, 
hvis I taler om jeres forventninger l hinanden i starten 
af forløbet. Brug eventuelt følgende spørgsmål, når I 
taler om jeres forventninger:

 Hvad er dine forventninger l forløbet?
 Hvad er mine forventninger l forløbet? 
 Hvor meget d kan vi hver især bruge på forløbet?
 Hvor o e mødes vi? 
 Hvor længe varer møderne?
 På hvilke dspunkter mødes vi? 
 Hvad er gyldige grunde l at aflyse møder? 
 Hvilke emner taler I om, og hvad taler I ikke om? 
 Hvordan sikrer vi fortrolighed mellem os? 
 
Skriv selv flere punkter på: 
________________________________________ 
 
________________________________________
 
________________________________________

Følg løbende op på jeres forventninger l hinanden, og 
juster jeres ak viteter here er. Hvis du fx ikke har d l 
at holde møder med mentee hver dag, kan I fx a ale at 
mødes én gang om ugen. I den forbindelse kan I a ale, 
at mentee forbereder en række spørgsmål l dig l 
hvert møde. 

Måske kan I også have glæde af, at én eller flere af dine 
kolleger tager sig af visse introduk onsopgaver. Du kan 
fx bede nogle af dine kolleger om at introducere men-
tee l håndtering af forskellige typer gods eller fagfor-
enings- og forsikringsspørgsmål.



“Måske havde du 
forventet noget 
helt andet?



 

 
 “Det kræver ikke et 

flot mødelokale at 
få en god snak med 
sin nye kollega



Tjekliste
Det er en god ide at lave en tjekliste, inden du skal møde 
mentee første gang. Tjeklisten skal indeholde de emner, 
du vil gennemgå i mentorforløbet. Listen skal sikre, at din 
mentee lærer så meget som muligt, og at I ikke glemmer 
noget undervejs. Tjeklisten kan blandt andet indeholde 
punkter vedrørende sociale ak viteter, faglig introduk-

on og uskrevne regler på arbejdspladsen. 

Lad mentee gå rundt med tjeklisten på sig, så han har 
den lige ved hånden, når I to taler sammen, og når han 
er hos dine kolleger. 

Sørg for, at mentee føler medansvar for, at du gennem-
går punkterne i listen. Fra uge l uge tjekker I op på 
listen og udvælger de punkter, som I tager op i den ef-
terfølgende uge. Hold øje med, at mentee når omkring 
de punkter, som I har a alt.

Du kan hente inspira on fra tjeklisten, som du finder 
bagerst i de e hæ e.

Overvej følgende spørgsmål, når du laver en tjekliste:

 Hvad er vig gt for mentee at vide?
 Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?
 Hvad er dine forventninger l arbejdsopgaver?
 Flere eksempler fra tjekliste...
 Flere eksempler fra tjekliste...
 Flere eksempler fra tjekliste...
 Flere eksempler fra tjekliste...
 Flere eksempler fra tjekliste...
 Flere eksempler fra tjekliste...



Feedback der rykker
Du og din virksomhed får mere glæde af den nye kol-
lega, hvis I er hur ge l at finde ud af, hvad han kan, og 
hvad han ikke kan. I skal hur gt kunne tage hans stærke 
sider i brug – og I skal vide, hvor han skal opkvalificeres 
for at kunne tage sig af flere opgaver. Du kan med fordel 
beny e følgende 5 trin:

1 Sørg for, at din mentee prøver mange forskellige 
funk oner på arbejdspladsen. Måske kan mentee 
være en uge på værkstedet, en uge hos sekretæren, 
en uge hos en chauffør, som laver noget andet end 
dig osv.

2 Sørg for, at du eller dine kolleger sæ er mentee ind 
i de forskellige opgaver – og lad ham prøve kræ er 
med opgaverne.

3 Fortæl mentee, hvad han gør godt – og hvad han 
skal blive bedre l. 

4 Ros, ros, ros. Du kan aldrig rose mentee for meget.

5 Tal om, hvad mentee kan gøre for at blive endnu 
bedre l opgaverne.

 



“Sørg for at fejre 
de små succeser i 
hverdagen



 
 

“Har din kollega 
knækket koden til 
arbejdspladsen?



Uskrevne regler
 

Alle arbejdspladser har uskrevne regler. Der er tale 
om ”regler”, som ikke er skrevet ned, men som mange 
kollegaer på arbejdspladsen alligevel følger. Hvis vi ikke 
lever op l de uskrevne regler på arbejdspladsen, risike-
rer vi, at der sker misforståelser, som i værste fald kan 
betyde, at kollegaer opsiger deres arbejde eller kunder 
forsvinder.

Der opstår o e konflikter på områder, hvor kollegaer 
ser forskelligt på de uskrevne regler. Der kan fx opstå 
konflikter, hvis en chauffør arbejder for hur gt og når 
ud l ”for mange” kunder per dag. 

Mange konflikter kan undgås, hvis I får talt om de 
uskrevne regler på arbejdspladsen og de forskellige 
opfa elser af reglerne. 

Tal med din mentee om følgende uskrevne regler:

Fleksibilitet 
Hvad betyder ordet fleksibilitet på vores arbejdsplads, 
og hvornår er det vig gt at være fleksibel i forhold l 
arbejds der og opgaver?

God arbejdsindsats
Hvad vil det sige, at man har udført et godt stykke 
arbejde hos os? Hvad skal der l for at levere en god 
arbejdsindsats?

Samarbejde
Hvilke forventninger har vi l samarbejdet mellem kol-
legaer på vores arbejdsplads ? Hvornår er man en ”god 
kollega”?

Uskrevne regler på arbejdspladsen
Konflikter
Hvordan løser vi konflikter mellem kollegaer eller i 
forhold l kunder – og hvad vil det sige, at ”kunden har 
al d ret”?

Sociale arrangementer
Hvorfor er det en god ide at deltage i sociale arrange-
menter på arbejdspladsen?

Sygemelding
Hvornår er det ok at melde sig syg fra arbejdet – og er 
det ok at gå l læge i arbejds den?

Rusmidler
Hvordan er vores skrevne og uskrevne regler i forhold l 
alkohol og andre rusmidler?

I øvrigt...
Skriv selv andre uskrevne regler op: 
 
________________________________________ 
 
________________________________________
 
________________________________________



Sroget på arbejdsp
Som professionel chauffør med flere års erfaring i bran-
chen kender du mange ord, som resten af Danmarks 
befolkning ikke forstår et klap af. 

Det er vig gt, at din nye kollega hur gt lærer at forstå 
og udtale de ord og udtryk, som bliver brugt i forbindel-
se med jobbet, så der ikke opstår misforståelser. Brug 
for eksempel nedenstående liste med ord og gennemgå 
dem med mentee. Herudover kan du bede mentee om 
at skrive fem ord ned om ugen, som han vil have dig l 
at forklare. 

Eksempler på ord og udtryk der kan gennemgås 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skriv selv flere ord ned her:

________________________________________ 
 
________________________________________
 
________________________________________

 

 

Sroget på arbejdspladsen

Slør (ratslør), servopumpe/kilerem, dri sbremse, parkeringsbremse, tryk-
lu mekaniske bremser, skammel, hydraulik, belægning, edrebremse, 
kondensvand, bærende dele, dæktype versus dækmærke, blad eder, tom-
gangskørsel, differen ale, udlu ning af dieselmotor, miljørig g kørsel, 
køre-/hvile d, egenvægt, akseltryk, synsfri sammenkobling,  kondensvand, 
uændret fart, vigepligt, fle eregel versus vognbaneski , reak onsevne, 
bremseevne, manøvreegenskaber, orienteringsvilkår, vejafmærkninger...



“En skammel kan 
være flere ting...
Tænk over jar-
gonen!



Notater
Her kan du skriver noter l mentorforløbet:

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

 
________________________________________

 



Bruttotjekliste
Her kan du finde inspira on l udarbejdelse af tjekliste
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