
Skal du være mentor på din arbejdsplads?  

Så er hér et kursus med fokus på at give dig konkrete redskaber til at håndtere opgaven som mentor 

for nye kollegaer, således at disse får nemmere ved at glide ind i jobbet og arbejdsfællesskabet. 

Desuden får du viden om menneskets forskellige sociale, kulturelle og etniske baggrunde, der kan 

have indflydelse på arbejdsmiljøet.  

Mentorkurset udbydes af AOF Nord og er af 4 dages varighed, som tilrettelægges med 3 dage i træk 

og 1 senere opfølgningsdag. I den mellemliggende periode afprøves de nye færdigheder.  

Indhold: 

● Rollen som mentor og de forskellige grupper af nye kolleger

● Opgaver i forbindelse med introduktionsforløb og praktikmål

● Konflikthåndtering og mediation

● Aktiv lytning og feedback

● Refleksionsteknikker

● Kommunikation og adfærd

● Den motivationsskabende dialog og den anerkendende tilgang

● Identifikation, praktiske råd og håndtering af stress samt andre belastningsfaktorer for nyansatte

● Organisationskultur på arbejdspladsen

● Mentorers etik og grænser

Du bliver bedre til at: 

● Hjælpe eleven eller den nyansatte til rette i jobbet

● Anvende metoder, der knytter sig til mentorrollen

● Vurdere praksisnære muligheder, der involverer eleven eller den nyansatte i arbejdsfællesskabet

● Foreslå løsningsmuligheder i forbindelse med  konflikters og andre belastningers opståen,

udvikling og håndtering

● Være videndeler og vejleder om stort og småt

● Give feedback og følge op

Person profil analyse (PPA)  

I forbindelse med kurset er der indlagt Profilanalyse, som giver den enkelte deltager overblik og 

indsigt i egne kompetencer samt egen foretrukne lærings- og adfærdsmæssige stil.  

Herved bliver vedkommende også bevidst om betydningen af læringsstile mv. hos de nyansatte 

medarbejdere.  

Pris pr. deltager for kurset (excl. moms)   

Samlet pris – incl. Materialer og PPA. Kr. 3.370,-  (tilmelding er bindende) 

Kurset er forhåndsgodkendt af Den kommunale kompetencefond.

Bevis  

Der udstedes et selvstændigt bevis, som dokumenterer, at deltageren har gennemført kurset. 
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Tid    

3 dage med start tirsdag den 15. oktober og slut torsdag den 17. oktober 2019

2 opfølgningsdage torsdag den 2. januar samt fredag den 3. januar 2020

Kurset afholdes hos: AOF Nordjylland, lokale 206, Mylius Erichsensvej 1, 
9210 Aalborg Sø

Alle dage fra kl. 08.00 - 15.30

Link til hjemmeside: http://aof-nord.dk/mentorkursus.aspx 
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