CERTIFICERET
MENTORUDDANNELSE

SOSU Østjylland OG MSO Aarhus Kommune, har sammensat mentoruddannelsen, hvor teori, praksis og deltagerens egne erfaringer og ressourcer bringes i
spil.
En mentor kan være den altafgørende forskel, der giver lige præcis den støtte, som
gør modtagelsen og/eller fastholdelsen af en ny kollega til en win-win situation.
Den forskel, der hjælper en borger med at finde en plads på arbejdsmarkedet,
forhindrer en langtidssygemelding, eller er den motivation der sætter ny læring i
gang.
Mentorer er ofte personer med erfaring og en personlighed, der gør dem til gode
rollemodeller og støtter for personer, som har brug for det. Men selv med både
erfaring og en personlighed, der matcher opgaven, er det vigtigt at have forståelse for og indsigt i rollen som mentor. Det handler bl.a. om at kunne finde ud
af, hvor mentee står lige nu, at afdække mentees behov og udfordringer, og at
tilegne sig de værktøjer, som kan bidrage til, at mentor og mentee sammen, får
sat realistiske mål og skabt en positiv forandring. At være mentor fordrer derfor
både etik, situationsbevidsthed, relationskompetence, anerkendelse, viden, og
ikke mindst dialogiske færdigheder.
SOSU Østjylland har, sammen med Sundhed og Omsorg, sammensat
MENTOR-uddannelsen, der handler om, at mentorerne skal være klædt bedst
muligt på til opgaven, og have et solidt udgangspunkt at arbejde ud fra. Forløbet er opbygget, så du får en grundlæggende viden og en platform at arbejde
ud fra, kombineret med perioder med aktionslæring. Aktionslæringen er indlagt
for at give dig mulighed for at eksperimentere med, undersøge og udvikle din
praksis som mentor. Endelig er der skabt mulighed for at dele metodisk og praktisk viden og erfaringer med dine mentorkolleger og din ‘buddy’.
Uddannelsen rundes af med evaluering og certificering den sidste kursusdag.

STRUKTUR
1+2. BASISIUDDANNELSE
2 dage - 19. & 20. august

INDHOLD MENTORUDDANNELSEN
•

AKTIONSLÆRING

•
•
•
•

3.
1 dag - 2. september

•
•
•

AKTIONSLÆRING
4.
1 dag - 16. september
AKTIONSLÆRING
5.
Afslutning, certificering
1 dag - 30. september

•
•
•
•
•
•

Forståelse af arbejdet og rollen
som mentor
Er det mig?
Anerkendelse og ressourcefokus
Vi er forskellige!
Relationsarbejde og professionelt
nærvær
Etik og personlige værdier
De praktiske og sociale opgaver
Arbejdspladskultur og modtagekultur
Opbakningen
Dialogiske kompetencer
Konflikthåndtering
Situationsbevidsthed
Mentoring trin for trin-redskaber
til værktøjskassen
Buddy-ordning

AKTIONSLÆRINGS MODULERNE

Hvor vi eksperimenterer med, undersøger og udvikler din praksis som mentor.

NETVÆRKSDAGE

Input fra gæster og metodisk og
praktisk erfaringsudveksling med dine
mentorkolleger.

AMU 40805

Mentoruddannelse for
erfarne medarbejdere, 5 dage
Pris: Kr. 620,00 for deltagere i
målgruppen.
Virksomheder kan søge VEU- og
befor-dringsgodtgørelse til medarbejdere i
AMU målgruppen.
Tilmelding: www.efteruddannelse.dk

Kviknummer
e19sa19082

TID & STED

SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200 Aarhus
Alle dage kl. 8.30-15.54

Kontaktpersoner

Kursuskoordinator
Elisabeth Rose Kobberøe
erk@sosuoj.dk
Tlf. +45 8741 2610
Projektleder
Lise Knokgård
lkn@sosuoj.dk
Tlf. +45 8720 6193

