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VIL DU BLI MENTOR TIL EN 

INNVANDRERUNGDOM? 

 



 

Hvorfor trenger innvandrerungdom en mentor? 

 

 

Likestillingssenteret skal i 2017 organisere et mentortilbud til ungdom 

med flerkulturell bakgrunn og som til høsten skal starte på 

videregående skole. Formålet med en mentor er å styrke elever med 

ulike utfordringer til å klare å gjennomføre videregående.  

Å være ung og ny i Norge og ta en utdanning kan være 

utfordrende. Å ha en person å samtale med og som kan gi 

ekstra oppfølging utenfor skolen vil ofte være nyttig. Mentor kan 

være en slik person. 

Hva er en mentor? 

En mentor skal veilede, gi råd, lytte, stille spørsmål, dele av sin 

kunnskap, være støttespiller og pådriver og inspirere til at 

eleven skal kunne få mulighet til å nå sine mål. Mentoren kan 

ha ulike roller og oppmuntre eleven der det er behov. En mentor 

skal komme i tillegg til øvrig hjelpetilbud, og ikke erstatte noe. 

En mentor er:  

 En trygg person å snakke med både om skolearbeid og 

livet generelt 

 Kan være en støttespiller og motivere for innsats 

 Kan bistå med å finne elevens styrker og talent 

 En å sette seg mål sammen med og avdekke muligheter 

 En som ser muligheter 

 En som bidrar til å utvide nettverk 

 

Mentoring er frivillig og gratis 



Vil du bli mentor?  
Registrer deg innen 1. mars på: www.lss.no 
 

Kontaktinformasjon:  
Goro Ree-Lindstad, e-post: goro@lss.no,  
telefon 970 68 122 
 

Omfang og innhold 

Mentor og elev avtaler selv hvor ofte de skal møtes, men 2. eller 3.  

hver uke er anbefalt frekvens. De kan møtes på skolen, biblioteket, 

gå tur, kafe, skolen eller andre passende møteplasser. Hvert møte 

kan ha en varighet på mellom 1-2 timer. Mentorrelasjonen vil 

gjennomføres i løpet av 2017, starte i mars og avsluttes i november.  

 

Mentorene vil få opplæring og må delta på fire samlinger på 

ettermiddag/kveld hvor de får påfyll i mentorrollen og utveksle 

erfaringer. 

 

Hva forventes av eleven? 

Elevene som får tilbud om mentor må kunne godt nok norsk til å 

kunne føre en samtale og ha et ønske om å fullføre videregående 

skole.  

 Eleven må selv være motivert og ønske en mentor.  

 Eleven må møte opp til avtalt tidspunkt med mentor eller gi 

beskjed dersom hen er forhindret.  

 Eleven må ha et åpent sinn og ønske å videreutvikle seg. 

Mentoring er gjensidig læring 

hvor både mentor og elev 

utvider sin horisont 

http://www.lss.no/
mailto:goro@lss.no


 

Likestillingssenteret  Skolegata 1 post@lss.no    www.likestillingssenteret.no 

 2317 Hamar  Tlf.: 62 54 74 60 www.lss.no 

 
Likestillingssenteret 
Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter 

med likestilling som fagområde. Senterets målsetting 

er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med 

like muligheter for alle. Likestillingssenteret har en aktiv 

informasjons- og pådriverrolle og er en drivkraft for økt 

likestilling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Senteret tilbyr kompetanseheving på kjønn og 

likestilling samt utviklingsarbeid tuftet på 

forskningsbasert likestillingskunnskap til offentlige 

myndigheter, frivillige organisasjoner og privat 

næringsliv. Arbeidsmetodene er kurs og konferanser, 

utviklingsnettverk, prosessveiledning, mentoring, 

kartlegging, forskning og utredning. 


