
 

BLIV MENTOR 

FOR EN UNG UNDER UDDANNELSE 
 
 
 
UUV (Ungdommens UddannelsesVejledning) søger løbende personer, som 

vil være mentor for et ungt menneske, der har brug for hjælp til at 

påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

Et alt for stort antal unge har svært ved at gennemføre en 

ungdomsuddannelse. Uden uddannelse er det svært at finde arbejde, og i 

perioder med høj arbejdsløshed går det hårdest ud over de ufaglærte. 

Derfor er det vigtigt, at så mange unge som muligt kommer i gang med en 

ungdomsuddannelse og gennemfører den. Nogle unge har brug for støtte 

til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne støtte kan komme fra 

en mentor, og mange erfaringer viser, at det faktisk virker. 
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Hvorfor være mentor? 

 
At være mentor for en ung er en udviklende og lærerig proces. Som mentor 
oplever du glæden ved at hjælpe andre og glæden ved at se et ungt 
menneske vokse. I mentorrollen får du styrket dine personlige 
kompetencer, og du bliver mere rummelig og forstående. Du bliver 
udfordret, møder nye mennesker, og du lærer meget om dig selv og andre. 
Flere af UUV's mentorer har sagt om mentorrollen, at det er at attraktivt 
"fritidsjob" at kunne gøre en forskel. 
 
Som mentor får du løbende sparring til opgaven hos UUV, og UUV tilbyder 
endvidere efteruddannelse m.m. til vores mentorer.  
 

 

Hvem kan være mentor? 

 
Din baggrund kan f.eks. være 
• lærer, pædagog eller socialrådgiver 
• håndværksmester eller -svend 
• idrætstræner, spejderleder eller lignende 
• arbejdsgiver eller anden lederfunktion fra erhvervslivet 
• erhvervsaktiv, studerende eller pensioneret 
 

Dine faglige/erhvervsmæssige kvalifikationer er således ikke afgørende. 
Som mentor er det til gengæld vigtigt, at du har 
• erfaring med at arbejde med unge 
• lyst og vilje til at engagere dig i et ungt menneske, der har det svært 
• empati, menneskelig indsigt og personligt overskud 
• evne til at skabe tillid 
• kendskab til ungdomskultur og evne til at tale med unge 
 

 

Hvem er den unge? 

 
Den unge vil være 15-25 år. Den unge er måske usikker på sit valg af 
ungdomsuddannelse eller kan ikke overskue at skulle starte et nyt sted (nye 
kammerater, nye lærere o.s.v.). Den unge kan være i risiko for at frafalde sin 
ungdomsuddannelse eller slet ikke påbegynde en sådan. 



Årsagerne hertil kan være mange. Den unge kan f.eks. 
• have et svagt socialt netværk og meget få at snakke med 
• have problemer med kammerater, familie eller sig selv 
• have været udsat for voldsomme hændelser 
• have urealistiske (eller ingen) forventninger til uddannelse og job 
• mangle tro på egne evner 
• have højt fravær og svært ved at passe skole og lektier 
• have haft mange negative skoleoplevelser 
• være skoletræt og have brug for hjælp til motivation 
• have svært ved at komme op om morgenen 
• være tosproget (sprogvanskeligheder; svært ved at forstå kulturen m.m.) 
• være i risiko for at komme i konflikt med loven 
 
 
Mentors rolle og opgaver 

 
Som mentor vil du typisk få brug for at mestre flere af flg. discipliner: 
• anerkende den unge som et helt menneske og respektere den unges 

verdensbillede 
• være en stabil voksenven, som vil den unge 
• give den unge støtte og tryghed - være en, den unge kan spille bold op ad 
• styrke den unges selvværd og personlige og sociale kompetencer 
• yde hjælp til selvhjælp - få den unge til at tage ansvar for sig selv 
• hjælpe den unge med at planlægge og disponere egen tid 
• hjælpe den unge med praktiske og personlige problemer 
• motivere og fastholde den unge i ungdomsuddannelsen - foregribe frafald 
• lytte til den unge - udfordre den unge - stille de rigtige spørgsmål på de 

rigtige tidspunkter 
 
Ligeledes vil det ofte være nødvendigt at holde kontakt til den unges 
uddannelsessted. Dels for at hjælpe den unge med formidling af kontakt til 
"vigtige" personer, dels for at få uddannelsesstedets tilbagemelding på, 
hvordan det går med den unge. 
 

Hvor og hvordan du mødes med den unge, varierer efter den unges behov. 
Nogle mødes til en kop kaffe, nogle tager en snak i telefonen, nogle går en 
tur sammen, og nogle mødes på den unges uddannelsessted.  



Tidsforbrug 

 
Varigheden og omfanget af et mentorforløb afhænger af den unges 
situation. Et mentorforløb aftales ofte for 3 eller 6 måneder. Behovet for 
kontakt kan variere fra lidt kontakt via telefon, SMS eller mail et par gange 
om ugen til jævnlige møder med den unge. 
 
Når du er mentor, vil UUV's mentoradministrator kontakte dig løbende for 
status på forløbet. Når det aftalte afslutningstidspunkt nærmer sig, 
indkalder den unges UUV-vejleder dig til en evalueringssamtale, hvor en 
evt. forlængelse af mentorforløbet kan blive drøftet. 
 
Som mentor forventes du ikke at stå til rådighed døgnet rundt, og du er kun 
mentor i den tid og det omfang, du selv ønsker. Når du påbegynder et 
forløb som mentor for en ung, indkalder UUV-vejlederen til et indledende 
møde mellem dig og den unge, hvor I aftaler de nærmere omstændigheder 
omkring forløbet (omfang, varighed m.m.). 
 
 
Formalia 

 
Når et mentorforløb påbegyndes, udfærdiger UUV-vejlederen en kontrakt 
mellem mentor, den unge samt UUV. UUV indhenter børneattest på alle 
mentorer. Mentorer er underlagt tavshedspligt og skærpet 
indberetningspligt. 
 
 
Kontakt 

 
Har du lyst til at være mentor, eller vil du vide mere om UUV's 
mentorordning, er du velkommen til at kontakte os uanset køn, alder eller 
etnisk baggrund. Læs mere på vores hjemmeside (adresse nedenfor). 
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