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Mentorprogram instruktion
1. En mentor-adeptrelation bör pågå under minst cirka ett år, ungefär 10 träffar.
2. När ni ses första gången är det därför klokt att boka ett antal träffar och att
komma överens om hur upplägget ska vara.
3. En träff brukar behöva vara ca 1,5 timme lång så det är bra om ni bokar av ca
två timmar plus eventuell restid.
4. Det är adeptens ansvar att förbereda frågeställningar inför varje ny träff så att
progressionen blir så bra som möjligt.
5. Mentorns huvudsakliga roll är att vara konsultativ, det vill säga att ge hjälp till
självhjälp med underlättande frågor.
6. En spännande variant på träff som man kan använda vid något eller några
tillfällen är skuggning. Vid en skuggning följer och observerar adepten mentorn i
en lämplig arbetssituation, t ex ett ledningsgruppsmöte eller något liknande.
Adepten skuggar bara och deltar inte i det som sker.
7. Strikt förtroendefull tystnadsplikt råder om allt det som mentorn och adepten
talar om.
8. Gör gärna en kort skriftlig utvärdering av programmet när ni avslutar.
9. Om mentorn-adepten efter genomfört program skulle vilja fortsätta att träffas så
står det givetvis er fritt.
Om du har frågor om programmet så vänd dig gärna till arbetsgruppen nedan. Om ni vill
läsa mer om mentorskap rekommenderas boken ”Vinnande mentorskap”.
En mentor-adeptsituation är mycket givande för båda parter. Adepten får tillfälle att lära
sig metoder och tankesätt och prova olika idéer tillsammans med en erfaren person.
Mentorn får tillfälle att i lugn och ro både formulera och ventilera de kunskaper som
hen genom erfarenhet har skaffat sig men som inte alltid blir tydligt uttalade.
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