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Om	  Mentorteamet	  
	  
Mentorteamet	  har	  en	  bred	  vifte	  af	  kompetencer	  og	  kan	  varetage	  
mange	  opgaver	  inden	  for	  feltet.	  Mentorteamet	  har	  tilknyttet	  
konsulenter	  med	  forskellig	  ressourcer,	  så	  vi	  kan	  matche	  netop	  
Jobcenterets	  og	  den	  lediges	  ønsker.	  Vi	  har	  erfaring	  med	  
mennesker	  med	  særlige	  behov	  og	  ved,	  at	  vi	  gør	  en	  positiv	  forskel	  
for	  mange	  ledige.	  	  
	  
	  
Mentorteamet	  arbejder	  med	  borgere,	  med	  forskellige	  
udfordringer.	  Det	  kan	  for	  eksempel	  dreje	  sig	  om:	  
	  
•	  Fysisk	  eller	  psykisk	  funktionsnedsættelse	  
•	  Personlighedsforstyrrelse(r)	  
•	  Opmærksomhedsforstyrrelse(r)	  
•	  Autisme	  spektrum	  forstyrrelser	  
•	  Angst,	  depression	  og	  stress	  
•	  Misbrugsproblematikker	  	  
•	  Unges	  identitets	  problemer	  og	  grænser	  

	  
	  

	  
	  

	  



Mentorordning	  
Mentorteamet	  hjælper	  den	  ledige	  i	  at	  opnå	  og	  fastholde	  
uddannelse,	  praktik	  og	  anden	  beskæftigelse	  og	  har	  et	  tæt	  
samarbejde	  med	  ansatte	  på	  jobcentre.	  Vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  
den	  lediges	  job/uddannelsesplan.	  	  
Mentorteamets	  konsulenter	  arbejder	  gerne	  tæt	  sammen	  med	  
andre	  relevante	  aktører	  omkring	  den	  ledige,	  og	  vi	  hjælper	  
borgeren	  hurtigt	  videre.	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
Borgeren	  støttes	  i	  at	  løse	  personlige	  udfordringer	  hurtigst	  muligt,	  
og	  kompetencer	  afklares	  så	  borgeren	  bliver	  klar	  til	  at	  indgå	  i	  
uddannelse	  eller	  beskæftigelse.	  Mentor	  er	  den	  kontinuerlige	  
støtte	  for	  den	  ledige	  -‐	  	  før,	  under	  og	  efter	  rette	  
beskæftigelse/uddannelse	  er	  fundet.	  Vi	  udarbejder	  løbende	  
statusbeskrivelser,	  så	  jobcenteret	  har	  overblik	  over	  forløb	  og	  
udvikling.	  Mentor	  er	  bindeled	  mellem	  borger	  og	  jobcenter	  samt	  
andre	  offentlige	  instanser.	  
	  
	  



	  
Mentorteamet	  kan	  tilbyde:	  
• Hjælp	  til	  kontakt	  til	  offentlige	  instanser	  (herunder	  
sundhedsvæsen,	  kommune	  og	  hjælp	  til	  brug	  af	  nem-‐id)	  

• Deltagelse	  i	  motion	  sammen	  med	  mentor	  
• Træning	  i	  at	  anvende	  offentlig	  transport	  

	  
Vi	  har	  god	  erfaring	  med	  at	  arbejde	  med	  at	  2-‐3	  borgere	  får	  
socialtræning	  med	  andre	  end	  deres	  mentor,	  en	  kompetence	  de	  
får	  brug	  for	  i	  deres	  senere	  beskæftigelse.	  At	  flere	  deler	  en	  mentor	  
er	  med	  til	  at	  holde	  udgifterne	  nede	  for	  jobcenteret,	  da	  vi	  kan	  
nedbringe	  timerne,	  da	  nogle	  af	  timerne	  vil	  kunne	  deles.	  	  
	  
Praktikforløb	  med	  mentorforløb	  
Mentorteamet	  kan	  tilbyde	  praktikforløb	  inklusiv	  mentorforløb.	  
Målet	  er	  at	  finde	  en	  praktikplads	  hvor	  borgeren	  kan	  arbejde.	  
Praktikken	  bliver	  fulgt	  af	  mentor	  som	  ugentligt	  er	  på	  besøg	  på	  
arbejdspladsen.	  Mentor	  er	  i	  dialog	  med	  leder	  og	  kontaktperson	  
på	  arbejdspladsen.	  Der	  er	  løbende	  feedback	  til	  
sagsbehandler/virksomhedskonsulent.	  Arbejdsevne	  vurdering	  
kan	  udarbejdes	  efter	  behov.	  Mentorindsatsen	  ydes	  i	  dette	  forløb	  
op	  til	  3	  timer	  pr	  uge.	  Oftest	  arbejder	  vi	  med	  varighed	  på	  13	  uger,	  
målet	  er	  at	  praktikperioden	  er	  startet	  indenfor	  de	  første	  4	  uger.	  	  
	  
Mentor	  står	  for	  at	  udfylde	  alle	  relevante	  papirer	  ifht	  praktikken,	  
både	  for	  jobcenter	  og	  for	  praktikpladsen.	  Vi	  arbejder	  målrettet	  
mod	  arbejdsevne	  afklaring,	  ordinær	  beskæftigelse,	  
løntilskudsordning	  eller	  andet	  der	  giver	  mening	  for	  borger,	  
jobcenter	  og	  praktikplads.	  
	  
	  
	  



	  
Særligt	  tilrettelagt	  Forløb	  	  
Vores	  Særligt	  Tilrettelagte	  Forløb	  er	  velegnet	  til	  borgere	  med	  
diagnoser	  eller	  sociale	  problematikker	  da	  vi	  meget	  skånsomt	  
arbejder	  hen	  mod	  beskæftigelse.	  
	  
Borgeren	  får:	  
•	  Mulighed	  for	  udarbejdelse	  af	  ansøgninger	  og	  CV	  
•	  2	  x	  2,5	  timers	  undervisning/coaching	  
•	  Fysisk	  træning	  
•	  1	  x	  individuel	  mentorordning	  
•	  Transporttræning	  
	  
Mentorforløb,	  praktik	  og	  motion	  er	  inkluderet	  i	  forløbet.	  De	  
ledige	  tilbydes	  holdundervisning	  samt	  coaching,	  individuelt	  eller	  i	  
gruppe.	  Undervisning/coaching	  foregår	  2	  gange	  om	  ugen	  á	  2,5	  
timer.	  Der	  skal	  tilmeldes	  3	  borgere,	  for	  at	  forløbet	  kan	  
iværksættes,	  varigheden	  anbefales	  at	  være	  på	  12-‐16	  uger.	  
	  	  
	  
Særligt	  Tilrettelagt	  Forløb	  kan	  tillige	  indeholde:	  
•	  Psykoedukation,	  individuelt	  eller	  i	  gruppe.	  
•	  Undervisning	  i	  kommunikation	  ifht	  det	  offentlige	  (fx	  nem-‐id)	  
•	  Arbejde	  med	  at	  forbedre	  sociale	  kompetencer	  herunder	  at	  give	  
og	  modtage	  feedback	  samt	  se	  egne	  og	  andres	  	  
•	  Viden	  om	  kropssprogets	  og	  den	  fysisk	  fremtonings	  betydning	  
•	  undervisning	  i	  økonomisk	  og	  sund	  kost	  samt	  deltagelse	  i	  motion	  
	  	  
	  
	  
	  
	  



	  
Gruppeforløb	  
Mentorteamet	  tilbyder	  seminarer	  inden	  for	  
beskæftigelsesfremmende	  aktiviteter,	  psykoedukation	  og	  
sundhedsfremmende	  forløb.	  Læs	  mere	  om	  vores	  
udviklingsprojekt	  ”Du	  kan	  mere	  end	  du	  aner”	  i	  særskilt	  pjece	  om	  
dette.	  
	  
Forløb	  sammensættes	  ud	  fra	  Jobcenterets	  ønske	  og	  ud	  fra	  
borgernes	  behov.	  Vi	  er	  specialister	  inden	  for	  det	  
specialpædagogiske	  område	  og	  har	  erfaring	  med	  med	  autisme,	  
angst,	  tidligere	  misbrugere,	  OCD,	  ADHD,	  Borderline	  og	  andre	  
personlighedsforstyrrelser.	  Vi	  kan	  samarbejde	  med	  jer	  på	  interne	  
seminarer	  eller	  tilbyde	  enkeltstående	  seminarer	  for	  borgere	  med	  
forskellige	  problematikker,	  dette	  kan	  have	  en	  varighed	  af	  3	  
formiddage	  á	  3	  timer.	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  



	  
For	  medarbejderne	  i	  Jobcenteret	  
I	  sagsbehandlerens	  arbejde	  med	  mennesker	  med	  særlige	  
udfordringer	  samt	  et	  konstant	  tidspres	  i	  hverdagen,	  er	  det	  vigtigt	  
at	  afsætte	  rum	  for	  sparring	  i	  personale	  gruppen.	  Mentorteamet	  
kan	  tilbyde	  supervision	  og	  coaching	  på	  fast	  basis	  eller	  som	  adhoc	  
ordning,	  dette	  kan	  foregå	  individuelt	  eller	  som	  gruppe.	  Vi	  
anbefaler	  en	  kombination	  af	  individuel-‐	  og	  gruppecoaching.	  
	  
Mentorteamet	  tilbyder	  tillige	  personale	  udviklingsseminarer	  hvor	  
Jeres	  ansatte	  får	  mulighed	  for	  at	  drøfte	  optimerende	  tiltag	  der	  
kan	  implementeres	  i	  hverdagen.	  Seminarierne	  bliver	  udført	  af	  
kyndige	  konsulenter	  med	  stor	  erfaring	  inden	  for	  
beskæftigelsesområdet.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Mentorteamet	  arbejder	  også	  under	  §	  52,	  	  54,	  71	  og	  76	  
	  
Læs	  mere	  om	  os	  på	  vores	  hjemmeside:	  www.mentorteamet.dk	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
Kontakt:	  

	  
Mentorteamet	  v/	  Anja	  Steffensen	  
Telefon:	  28	  91	  07	  04	  
E-‐mail:	  info@mentorteamet.dk	  


