MENTOR CV
Foreningen Nydansker har solid erfaring
med gennemførelse af mentorprojekter
samt uddannelse og matchning af mentorer og mentees. Siden 2003 har vi afsom du ﬁnder et udsnit af nedenfor.

UDDANNELSE AF MENTORER/MENTEES

RÅDGIVNING OG KONSULENTBISTAND







Uddannelse af mentorer og mentees
Rådgivning og konsulentbistand
Erhvervsmentorkorps
Mentorværktøjer og udgivelser

torkurser. Vi har uddannet og opkvaliﬁceret over 1.000 mentorer og ﬂere
hundrede mentees for eksempelvis Københavns Kommune, Jyske Bank,
Oracle, AOF og Personalestyrelsen. Mentorerne er uddannet inden for
mange forskellige brancher som fx forsikring, ﬁnansiering, transport, sundForeningen Nydansker rådgiver private virksomheder, kommuner, miniværktøjer på mentorområdet samt gennemførelse af mentorordninger.
nemføre frivillige venskabsfamilieforløb.

ERHVERVSMENTORKORPS

-

inkluderer medarbejdere og ledere fra en lang række virksomheder i Stornydanskere i deres personlige og professionelle udvikling i Danmark. Alle
mentorer er uddannet via mentorkursus og indgår i et netværk med de

kan derfor dække mange forskellige målgrupper.
PROJEKTAKTIVITETER

Foreningen Nydansker gennemfører løbende mentorprojekter med forskellige målgrupper og formål. Projekterne kan deles op på områderne:
Her følger et overblik over de seneste projekter:
Erhvervs- og netværksmentorer
ske virksomheder, der løbende hjælper med netværk og jobsøgning

-

virksomhedernes engagement via corporate volunteering og gennemføres
måneder er 50 procent i kompetencesvarende ordinært job eller uddannelse.


Mentorfamilier i virksomheder
Et mentorfamilieinitiativ til fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i
danske virksomheder med deltagelse af virksomheder fra hele landet,
herunder Danfoss, Siemens, Københavns Kommune og Kirsebærhavens
Plejehjem. Efter seks måneders forløb forventer 43 pct. af de udenlandske
familier at blive længere end planlagt på deres danske virksomhed.
Mentos – Sociale mentorer i beskæftigelsesindsatsen
Indsatsen er rettet mod at integrere udsatte ledige på arbejdsmarkedet.
Mentorer og rollemodeller er blevet opkvalificeret til at støtte op om de
lediges hverdagsliv så arbejdsmarkedsdeltagelse kan komme på tale. 20
pct. er kommet i ordinær beskæftigelse. Projektet er gennemført i samarbejde med Væksthuset og Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Mentorordning i Jyske Bank
I forbindelse med et målrettet rekrutterings- og oplæringsforløb for højtuddannede nydanskere, har de nyansatte medarbejdere hver især fået
tilknyttet en mentor på arbejdspladsen. 12 ud af 12 nydanskere er endt i
fastansættelse i Jyske Bank.

Tag plads i førerhuset
Et partnerskabsinitiativ forankret i brancheorganisationen DTL med det
formål at få flere nydanskere ind i vognmandsbranchen. Som et led heri
har Foreningen Nydansker udviklet en branchespecifik mentorguide, og
der er igangsat en mentorordning for nydanskere på chaufføruddannelsen.
Mentorordning i Oracle
Virksomheden Oracle Danmark har stillet frivillige mentorer til rådighed
for ledige nydanskere i et seks måneders mentorforløb udviklet af Foreningen Nydansker. Ud over personlig sparring med en mentor om jobsøgning,
netværk mv., fik mentees tilbud om løbende at deltage i aktiviteter hos
Oracle, der kunne understøtte jobsøgningen. Otte af ni nydanskere kom i
kompetencesvarende job på fem måneder. Oracle vandt integrationsprisen for projektet.
Erhvervsmentorer og Mentor med mening
I to projektforløb har frivillige mentorer fra en række virksomheder i
Storkøbenhavn stillet sig til rådighed for ledige nydanske kvinder og unge
fra udsatte boligområder. Ca. 60 mentorer har hjulpet omkring 100 ledige
med jobsøgning, netværk, branchekendskab mv.

Sammensmeltning af dansk og somalisk iværksætterkultur
Via en mentorordning og et særligt tilrettelagt iværksætterkursus har en
række somaliere med ambitioner om at etablere selvstændig virksomhed
fået hjælp, sparring og motivation i opstartsfasen. Projektet er gennemført
i samarbejde med Somalisk Netværk i Danmark.
Familie og fritid

Forenings- og virksomhedsrettede venskabsfamilier
Familier med tilknytning til foreninger og virksomheder har vist isolationstruede nydanske familier vej til foreningslivet og arbejdsmarkedet.
Familierne har mødtes til middage og fælles events og besøgt foreninger
og virksomheder. Ni ud af ti familier har opnået varige venskaber med
deres venskabsfamilier og 89 pct. af de danske familier er blevet motiveret
til at styrke integrationsindsatsen på deres arbejdspladser, i foreningslivet
og i andre dele af samfundet.

Mentorfamilier i landdistrikterme
15 nydanske og 15 danske familier er matchet som venskabsfamilier i to
landdistrikskommuner. Formålet er gennem social integration at gøre det
mere atraktivt for familier at leve og arbejde i landdistrikterne. 64 pct.
af familierne er som resultat af indsatsen blevet gladere for at bo i deres
kommune og 95 pct. ønsker fortsat at indgå i et venskabsfamilienetværk.
Unge og uddannelse	Seniormentorer
I forbindelse med Københavns Kommunes Hotspot indsats kobler Foreningen Nydansker en række erfarne erhvervsledere til en række unge nydanskere på kanten af samfundet. Formålet er at bryde de unges selvdestruktive og stigmatiserende adfærd og derigennem fremme en hensigtsmæssig
inklusion i samfundet.
Nye veje til arbejdsmarkedet
En række erhvervsledere fungerer som mentorer for unge nydanskere, der
har mistet motivationen til job og uddannelse. Via deres viden og erfaring
hjælper mentorerne de unge tættere på arbejdsmarkedet.
					

Nye veje til praktik – Praktikpladser via mentorordninger
Nydanske erhvervsskoleelever er blevet tilknyttet en mentor i en virksomhed inden for deres fag. Mentoren giver støtte til praktiksøgning, og motiverer den unge til fastholdelse i uddannelsen. Sideløbende er erhvervsskolernes og UU-centrenes medarbejdere blevet opkvalificeret gennem
mangfoldighedskurser.

Mentorværktøjer og udgivelser
					

Foreningen Nydansker har udviklet og bidraget til en række værktøjer på
mentorområdet:

	Mentorfamilier sikrer fastholdelse i virksomheden
Filmklip fra virksomheden Siemens, der med succes har gjort brug af mentorfamilieordninger til at sikre integration og fastholdelse af udenlandske
medarbejdere.
	Mentorordninger i praksis
Filmklip om mentorordninger i praksis. Bliv klogere via videoklip om
’Arbejdsgivere om mentorordningen’, ’Mentor-mentee forholdet’ eller
’Mentorkurser’.
Tjekliste til mentorer
Tjekliste til brug ved mentorordninger. Tjeklisten besvarer spørgsmål som:
Hvad er en mentors rolle? Hvilke opgaver skal/kan en mentor løse? Og
hvordan kan man i praksis gribe opgaven an?
Guide til jobcentre: Mentorer til udsatte ledige
Guide målrettet jobcentre og kommuner giver ideer til, hvordan jobcentre
kan etablere mentorindsatser over for udsatte ledige.
Mentorguide målrettet transportbranchen
Branchetilpasset mentorguide ”På vej mod fremtiden” udarbejdet for
medarbejdere i transportbranchen.

gennemgår samtaler i alle mentorforløbets faser.
Kompetenceudvikling via mentorordning
Filmklip fra Kirsebærhavens plejehjem, der gør brug af mentorordninger
som et led i medarbejdernes kompetenceudvikling

gelse af nydanskere.
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