
Mentor
Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer 
indenfor ledelse til en leder-mentee

Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, 
udfordre og inspirere med henblik på at hjælpe mentee til at 
reflektere, finde egne løsninger og handlekraft.

Mentee
Mentee er et medlem, der ønsker at udvikle sine evner i samspil med en 
mentor. 

..og er indstillet på at bruge sin mentor aktivt og inddrage ham/hende i 
sin faglige og personlige udvikling som leder.



• Mentorrelationen løber typisk i en periode på 8-12 måneder 

• Leder-mentor og –mentee skal kunne afsætte tid til min. 4 møder i 
perioden

• Mentor optræder frivilligt og ulønnet

• Parterne aftaler selv mødernes længde – et fornuftigt udgangspunkt 
er ca. 1-1,5 time pr. møde

• Som udgangspunkt er det mentee, der kommer til mentor i 
forbindelse med møder. 

• Samtaler mellem mentee og mentor er som udgangspunkt fortrolige

• Hvis mentee og mentor begge ønsker at fortsætte relationen efter de 
8-12 måneder, er de naturligvis velkomne til det

Rammer
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Kommunikations-stil
(Fra  Kirsten M. Poulsen, 2008, Mentor+-guiden, s. 89)
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• Det er som udgangspunkt mentee, der har ansvaret for 
mentorforløbet

• Det er en god ide at lave en samarbejds-aftale. Mentee har ansvar 
for udarbejdelse af samarbejdsaftalen i samarbejde med mentor. 
(se værktøj 1.)

Initiativ og ansvar

Opstarts-drøftelse
Følgende spørgsmål kan med fordel drøftes ved det indledende møde 

mellem ledermentor- og ledermentee.

• Hvordan forestiller I jer, at den gode mentor-mentee relation ser ud? 
Prøv at beskrive hvad der karakteriserer den?

• Hvad vil være vigtigt for jer, at vide om hinanden, for at I kan lykkes i 
jeres samarbejde?

• Hvad vil det kræve af jer, hver især, at komme i mål med at skabe et 
succesfuldt mentor-forløb? 



Inspiration til første møde
Forberedelse: 

• Mentee sender CV til mentor forud for mødet

• Mentee har forberedt sit input til samarbejdsaftale – herunder 
målsætninger for mentorforløbet og fokus-områder

Temaer til mødet: 

• Drøft hvad kunne I ønske at vide om hinanden? (uddannelse, karriere, 
fritid eller XX ?)

• Drøft hvilke forventninger I har til hinanden?

• Mentees nuværende karrieresituation, karrieremæssige ambitioner og 
udfordringer, og målsætninger samt fokusområder for mentorforløbet

• Drøftelse af samarbejdsaftale

• Lav aftaler for næste møde – hvor, hvornår og hvad skal I drøfte?

Det lavpraktiske 

• Find et sted I kan mødes, hvor I ikke bliver forstyrret

• Tal med hinanden om I har brug for flipover, tavle eller lignende. Det kan 
hjælpe til at skabe overblik at få temaer/dagsorden skrevet ned

• Overvej: har I brug for at kunne bevæge jer – gå en tur, måske? Har I 
brug for at kunne holde en kort pause i jeres møde? 



(Mentor+guiden,2008)

Facilitator Gøre læring lettere

Rollemodel Udviser personlige og faglige færdigheder, værdier

Historiefortæller Fortæller egne historier til inspiration

Sparringspartner Diskuterer med og udfordrer mentee

Rådgiver Giver ekspertråd

Videndeler Deler ud af sin professionelle viden efter behov

Coach Stiller spørgsmål som giver nye indsigter

Kritiker Giver konstruktiv kritik og feedback

Netværker Støtter mentees udvikling og brug af netværk

Døråbner Åbner døre og giver referencer

Sponsor Guider mentee i.f.t. karriere

Ven Opmuntrer og støtter mentee

MENTOR-roller



• Får du det ud af din mentorordning, som du gerne vil have? 
Kig på dine målsætninger og se om du er på rette vej! 

• Hvis ikke så spørg dig selv, hvad du selv kan gøre mere eller mindre 
af? Og hvad tror du med fordel din mentor kunne gøre mere/mindre 
af. Tal med mentor om dine overvejelser.

• Får du noget andet ud af det, som du finder ud af også er relevant 
for dig? Så revidér dine målsætninger sammen med mentor, så I 
begge er klar over, hvor du gerne vil hen i stedet.

Løbende servicetjek



Samarbejdsaftale om mentorforløb mellem: 

1) mentees overordnede 
målsætninger for  mentor-
forløbet

2) mentees ønsker til 
fokusområder 

3) aftaler om mødeform/sted 

4) mødefrekvens og 
mødelængde – evt. faste 
mødedatoer fra start?

5) procedure ved aflysninger

6) aftaler om henvendelser ml. 
møderne

7) aftale om fortrolighed

Værktøj 1: SAMARBEJDSAFTALE



Værktøj 2: MÅLSÆT med SMARTØF

• Specifikke – hvad er det helt specifikt, jeg ønsker?

• Målbare - Hvordan vil jeg vide, at jeg er i mål?

• Attraktivt - hvad vil det give mig at nå målet? 

• Realistiske – har jeg de fornødne ressourcer og tid, som der skal til? 
Hvilke forhindringerne skal jeg evt. overkomme? 

• Tidsbestemte – hvornår er jeg i mål?

• Økologisk – hænger målsætningen fornuftigt sammen med resten af dit liv

• Formuleret positivt 

Når du arbejder med mål og handleplaner for dit mentorforløb, er det  en god 
ide at gøre dine mål konkrete.  SMARTØF mål-testen kan hjælpe dig til at 
indkredse  og skærpe dine mål så de er konkrete og realiserbare. Test de mål 
du sætter dig med SMARTØF mål-testen!



Mødestruktur
Værktøj 3: MØDE-STRUKTUR
1. Gensidig bekræftelse
Hvilke temaer skal drøftes i dag og 
hvordan ser dagsordenen ud for dagen

2. Siden sidst
Er der dukket væsentlige 
forhold/temaer op som har relevans for 
temaer/dagsordenen?

3. Opfølgning fra sidste møde 
– f.eks. på  handleplaner/
hjemmeopgaver

4. Drøftelse af dagens 
tema/dagorden

5. Aftal næste møde
Indsatser/øvelser/ 
opgaver/handleplaner frem til næste 
møde?

6. Evaluering
I hvor høj grad nåede vi rundt om det vi havde sat os for på mødet?  
Hvad har været mentees vigtigste udbytte af mødet?
Hvad har været mentors vigtigste udbytte af mødet?
Hvad har mentor gjort i samtalen,  som har hjulpet mentee i.f.t. de drøftede temaer?
Hvad har mentee selv gjort i samtalen, som har hjulpet mentee i.f.t. de drøftede temaer?
Hvad kunne vi evt. ønske os at gøre mere af/mindre af/anderledes  i vores kommunikation næste gang vi mødes? 



Værktøj 4: Prioriteringsmatrix
Prioriteringsmatrixen er god, hvis der f.eks. er mange temaer/opgaver i spil for mentee, og det er nødvendigt

at indkredse, hvad der skal fokuseres og bruges energi på. 

F.eks. kan du liste alle de opgaver/temaer der er i spil op på post it’s og derefter placere dem i matrixen efter 

i hvor høj grad de er vigtige/ikke vigtige og haster/ikke  haster.  Sammenholdt med refleksioner over hvor 

meget tid du bruger på de forskellige temaer/opgaver kan det give interessante refleksioner.

Haster Haster ikke

Vigtigt 

Ikke vigtigt



Værktøj 5: BRUTTO-CV-ØVELSE

Opgave/

aktivitet

Fællesskab 

– hvem var 

du sammen 

med?

Hvilke 

faglige 

kompetencer 

bragte du i 

spil?

Hvilke 

personlige 

kompetencer 

bragte du i 

spil?

Hvilke 

resultater 

skabte 

du? 

Eget 

udbytte/

læring

Hvor 

sjovt var 

det? 1-5

Hvad motiverede 

dig især ved 

denne opgave? 

Beskriv

Brutto-CV øvelsen er god, når du har brug for at blive klogere på f.eks. hvilke kompetencer du har, og hvilke 
resultater du har været med til at skabe. 

Øvelsen tager afsæt i, at du beskriver de opgaver, du har beskæftiget dig med indtil nu i dit arbejdsliv. Du 
tager bogstaveligt talt hver enkelt opgavetype ud og indkredser for hver af dem; hvilket fællesskab du 
arbejdede i (f.eks. et team), hvilke faglige og personlige kompetencer du bragte i spil, resultater, læring etc. 

Går du grundigt til værks, kan du få et meget nuanceret indblik i din karriere indtil nu, som du kan bruge til 
fremtidige karriere-overvejelser.  



Værktøj 6: JOB-ARKÆOLOGI

Mit job Hvad er status i mit 

nuværende job ?

Hvad giver mig energi 

og glæde?

Hvad er mine ønsker for  

fremtiden?

Jobindhold

Arbejdsrolle

Kollegaer

Egen leder

Organisation

Faglige udvikling

Personlige udvikling

En øvelse du kan bruge til at kigge dit job nærmere efter i sømmene og indkredse, hvad der 
giver energi og glæde i jobbet og hvilke ønsker, du har til fremtiden. Ønskerne kan både 
henvise til det job du har nu, men også til et evt. andet job.



Værktøj 7: HANDLEPLAN 

MÅL: 

Handling? Formål? Hvem kan hjælpe og 

hvordan?

Tid: periode/ 

deadline?

Handleplanen kan hjælpe til at føre dig hen mod dit mål og være konkret og realistisk omkring 
hvilke handlinger, der kan bidrage til at realisere målet. Det er en god ide, at ha’ en handleplan 
for hvert mål du har. 



Værktøj 8: LOGBOG

Brug logbogen til:

• Beskrive emner du gerne vil drøfte

• Refleksioner over dine ønsker for fremtiden

• Datoer og dagsordner for møder

• Fastholdelse af dine og mentors refleksioner

• Beskrivelse af dine handleplaner

• Opfølgning fra et møde til næste

• Mindmaps, interessante artikler, kontaktpersoner etc. 

Du kan også bruge den til: 

• Refleksioner over hvad der sker i dit lederjob

• Refleksioner over feedback du har fået fra 

• Refleksioner over de udfordringer du støder på 



Spørgsmål/brug for hjælp?
Får I brug for sparring og inspiration i mentor-forløbet, er både mentor og 

mentee velkomne til at kontakte Danske Fysioterapeuter. 

Kontakt ledelseskonsulent 

Lotte Colberg Olsen 

Mail: lco@fysio.dk

Mobil: 33414678

mailto:lco@fysio.dk
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