Mentor og mentorordninger

21. - 22. september, 4. oktober, Kursuscenter Brogården
Kurset er udarbejdet i samarbejde mellem VIA University College og FFD. Uddannelsesforløbet svarer omfangsmæssigt
og indholdsmæssigt til modulet Mentorskaber og mentorordninger fra Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og
karrierevejledning. Modulet har et omfang på 5 ECTS-point. Undervisere på kurset er Miriam Dimsits og Anette
Bjerregaard Hansen, VIA University College.
Dag 1, d. 21 september kl. 9.30

Dag 2, d. 22. september kl. 8.30

09.30 - 12.00: Præsentationer og introduktion
til kurset

08.00 - 16.00: Relationsforståelse – roller og
positioner

Hvorfor fokus på mentorordninger og hvor
bruges mentorer i dag? Den uddannelsespolitiske sammenhæng og baggrund for
mentorindsatser

Hvad er det særlige ved mentorrollen?
(Øvelse: fortæl om en person, der har gjort
en afgørende forskel i dit liv og for dit
livsbaneforløb?)

Hvorfor og hvordan mentorordninger

Rettetheder

Hvorfor mentorordninger på danske højskoler? V. Jakob Hvenegaard, FFD

Mentorkarusellen

Øvelse: hvilken slags mentor kunne jeg
tænke mig at blive? (Metaforøvelse/metaforkort)
______________________________________
13.00 - 16.30: Mentorskabet – en dynamisk
relation mellem mentor og mentee

Arbejde i reflekterende teams med egen
praksisfortælling ift. Vitaliseringsmodellen
______________________________________

Dag 3, d. 4. oktober kl. 9.30
09.30 - 12.00: Læringsbaner og praksisfællesskaber, herunder motivations- og forandringsprocesser
Hvilken læring kan finde sted i mentorrelationen?
Hvordan kan mentee blive selvbestemmende på kvalificeret vis?
Hvordan kan mentor give mentee lysten og
modet tilbage?
Arbejde med praksisfortælling ift. dagens
temaer

13.00 - 16.00 Mentorsamtaler og metoder

______________________________________

Kommunikation og spørgsmålstyper

12.40 - 16.00: Relationel magt og etik i
praksis

Dialoger og konflikter

Mentors dilemmaer

Social inklusion gennem deltagelse i støttende anerkendende praksisfællesskaber

Den narrative samtale

Professionel dømmekraft

Mentorskabets forløb og rolleskift

Den vanskelige samtale’

Relationsmagt

Arbejde med praksisfortællinger, herunder
praksisfortællingens dynamik og mentors
læring

Samtaleøvelser

Mentorkompetencer

Introduktion til aftenopgave: Hvordan
arbejde i reflekterende teams? (Kortlægning
af lærende relation, elev karakteristik,
mentors bøvlerier og undringer ift. elev)

Refleksioner i netværk
Professionelt samarbejde (herunder aktindsigt, tavshedspligt, underretningspligt)
Mentornetværk/mentor- erfagruppe

______________________________________
19.30 - 21.00: Praksisfortællinger i reflekterende teams
Fremlæggelse og feedback
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