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KLAR MØDEAFTALE
Når det virtuelle møde skal skydes i gang, er det vigtigt, at der forud for
mødet er indgået klare aftaler. Spørgsmål som: "Hvor mødes vi?", "Hvor
længe skal det vare?", "Hvem ringer op?" Kan med fordel besvares inden
mødet.
Aftal hvem der ringer op, så I ikke sidder og venter på hinanden.
Bestem jer for hvor I skal mødes - på skype, teams, facebook eller anden
platform.
Vælg et start- og sluttidspunkt, så I dermed har samme forventninger til,
hvor længe I skal tale sammen.
Beslut også, om I skal tale sammen med eller uden kamera. For nogle
kan det i starten være skræmmende at tale sammen på kamera, og en
telefonsamtale kan derfor være en god indledende metode. Herefter, når I
har lært hinanden lidt bedre at kende, kan det give mening at begynde at
tale sammen på kamera.

DET GODE VÆRTSKAB
I det virtuelle møde kan det være en god idé at starte med at tjekke ind hos
hinanden og høre, hvordan I hver især har det, inden I begynder at arbejde
med jeres mål for samtalen.
Del lidt om, hvordan det står til hos dig, og spørg ind til, hvordan det står til
hos mentee. Er der noget i hverdagen, der fylder, en ny situation I skal
være opmærksomme på - eller kan I arbejde videre som sædvanligt. Når vi
deler noget personligt med hinanden, styrker vi relationen og lysten til at
handle for og med hinanden.
Forsøg også at sætte dig i mentees sted. At sætte dig i rollen som
mentee træner din sans for, hvad der får engagementet til at vokse hos
mentee.
Indled samtalen med nogle gode åbningsspørgsmål for at skabe flow i
samtalen. Du kan finde eksempler på åbningsspørgsmål her.

DELMÅL FOR SAMTALEN
Selvom I kun er to, skal I stadig holde jer for øje, hvad I gerne vil have ud
af samtalen og passe på, at det ikke ender i ren small-talk. Aftal formål
med samtalen og tal om, hvad I gerne vil nå igennem.
Opstil en dagsorden for de emner I gerne vil tale om. Hør mentee om,
hvad der er brug for at arbejde med og del dine tanker omkring dette. Er
der noget bestemt, der er brug for hjælp til, er der steder hvor der er mere
motivation end andre og hvor giver det mening at starte? Opstil opgaverne
og arbejd med dem punkt for punkt.
Hold gerne møderne korte og målrettede, da det kan være svært at
koncentrere sig længe ad gangen på skærm. Hold eventuelt en kort pause
undervejs, hvor I kan gå ud og fylde energien og kaffekoppen op.

FORVENTNINGSAFSTEMNING
Til slut i samtalen kan det være en god idé at få forventningsafstemt
fremadrettet. Hvad skal I gøre herfra, hvornår skal I afholde næste møde,
hvem skal tage det næste skridt og vil I fortsætte online, eller skal I afholde
et fysisk møde næste gang?
Lav fælles aftaler om, hvad I hver især skal gøre, før I slutter onlinesamtalen. Det forpligter at sige det højt eller skrive det ned. Hvis I bruger et
system, hvor skærmdeling er muligt, kan I skrive aftaler, så I begge kan se
det.
Beslut jer også gerne for, om I allerede nu kan aftale et nyt møde, eller
om det er op til dig eller mentee at få det næste møde i kalenderen.

DET TEKNISKE
Tjek altid teknikken, inden du går i gang. Prøv eventuelt at ringe op til en du
kender og se hvad, der virker for dig. Her er de tre vigtigste faktorer:
Internetforbindelsen - Tjek om wifi eller mobildata fra telefonen fungerer
bedst. Hvis billedet fryser, eller lyden hakker, kan det være en idé at skifte til
mobildata.
Lyden - Hvis forbindelsen er dårlig, så hold jer til lyden, og sluk for
kameraet. Brug headset med mikrofon, det giver det bedste resultat, og
minimerer baggrundsstøj. Slå gerne din mikrofon fra, når den modsatte
part taler, så minimerer du egen baggrundsstøj.
Platform - Brug gerne en online møde platform, som enten du eller
mentee allerede kender godt. Det gør det muligt at guide hinanden og få
den bedst mulige online samtale.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du er
altid velkommen til at kontakte den
medarbejder, der satte dit
mentorforløb i gang eller ringe ind
på telefon:
33 93 43 83 eller skrive til mail:
info@foreningen-nydansker.dk
Hvis din mentee har brug for
yderligere sparring eller har brug
for svar på spørgsmål, som du ikke
kan besvare, kan du finde steder,
hvor du kan henvise din mentee til
for yderligere rådgivning her.

TUSIND TAK FOR AT DU
ENGAGERER DIG SOM FRIVILLIG
MENTOR HOS OS

Vi ønsker dig et rigtig godt online
mentorforløb!
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