Muligheden for det magiske match
mellem mentor og mentee er større, når
flere virksomheder gennemfører mentorkurser og administration i fællesskab.

MENTORNETVÆRK
- LEDERUDVIKLING
PÅ TVÆRS AF
VIRKSOMHEDER
Forløbet mellem mentorer og mentees
får desuden et højere fagligt indhold og
er billigere.
Siden 2005 har vi stået bag mentornetværket – et tilbud hvor virksomheder
og organisationer låner mentorer hos
hinanden. Netværket er nu et fast tilbud til
flere virksomheder – og din virksomhed
kan være med i MentorNetværk 2019.

PRAKTISK INFORMATION
Birgit Toft, 2374 8593
Lisa Ott, 2427 0783
www.mentornetvaerk.com
info@mentornetvaerk.com

Lisa Ott og Birgit Toft har arbejdet med mentoring
både som konsulenter, udviklere og undervisere
i mange virksomheder og organisationer siden 1999.
De har sammen skrevet bøgerne:
“Mentorskabets Muligheder – til brug i praksis” &
“MentorNetværk - Lederudvikling på tværs af virksomheder”.

Din virksomhed får:
• Målrettet ledelsesudvikling af både mentor og mentee.
• Matchning af mentor og mentee.
• Administration og evaluering af mentorprogrammet.
• Netværk med tovholdere fra de andre deltagervirksomheder i styregruppen.
Mentorer og mentees får:
• Individuel karriere- og personlig udvikling.
• Undervisning i den gode samtale.
• Bøgerne: “I Lyset af Mentor” &
“MentorNetværk - Lederudvikling på tværs af
virksomheder“ samt kortspillet 117 Spørgsmål.
• Værktøjer til brug i mentorskabet.
Pris:
Mentee betaler 5.900 kr. + moms for at deltage i
MentorNetværk 2019. Mentor deltager gratis.
Hvem er med?
Siden 2005 har vi haft mentorer og mentees
fra en lang række virksomheder, bl.a. DR,
Dansk Flygtningehjælp, Egmont, FDM,
Folkekirkens Nødhjælp, Gladfonden, Hofor, KODA,
Københavns Erhvervsakademi KEA,
Kriminalforsorgen, Nyt Hospital Nordsjælland,
Sundhedsstyrelsen, Topdanmark Forsikring,
Kommunerne Albertslund, Frederiksberg, Furesø,
Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Holbæk, Hørsholm
samt flere tidligere styrelser og ministerier.

Læs mere og tilmeld dig på www.mentornetvaerk.com

FORLØB AF
MENTORNETVÆRK 2019
8. februar 2019 kl. 10-12
Styregruppemøde for netværkets
virksomheder:
• Styregruppen konstitueres.
• Gruppen bliver enig om deltagerprofiler og fælles mål for netværket.
• Virksomhederne tilmelder antal
deltagere.
29. marts 2019
Deltagernes tilmeldinger skal være
konsulenterne i hænde.
30. april og 8. maj 2019 kl. 9-12
Mentees får 3 timers introduktion
til programmet og interviewes,
for at vi kan finde frem til det
perfekte match.
Der undervises i den gode samtale,
udviklingsmål samt mentees ansvar
for mentorrelationen.
30. april og 8. maj 2019 kl. 13-16
Mentorer får 3 timers introduktion
til programmet og interviewes,
for at vi kan finde frem til det
perfekte match.
Der undervises i den gode samtale,
erfaringsudveksling med tidligere
mentorer samt mentorens
værktøjskasse.
9. - 20. maj 2019
Matchning af mentorer og mentees.
21. maj 2019 kl. 14-16
Kick off:
Mentor/mentee mødes første gang
og indgår aftaler. Vi gennemgår
rammer og regler for det gode
mentorskab.
Oktober 2019
Midtvejsevaluering.
Styregruppemøde.
April 2020
Afsluttende evaluering af MN 2019.

MentorNetværk 2019
Virksomheder, som deltager i mentornetværket, stiller mentorer
til rådighed for hinanden. Den enkelte virksomhed kan komme
med lige så mange mentees, man ønsker,
så længe mentornetværket får adgang til mindst det
samme antal mentorer fra virksomheden.
Målgruppe
Mentees profil kan være: chef eller leder.
Mentors profil kan være: erfaren chef eller leder.
Organisation
Procesejer og formand for styregruppe: Frederiksberg Kommune.
Styregruppen består af tovholdere fra de deltagende
virksomheder og de to konsulenter: Birgit Toft og Lisa Ott.
Konsulenterne
Lisa Ott og Birgit Toft driver mentornetværket og
gennemfører undervisning, matchning og evalueringer.
Tilmelding
Mentorer og mentees beskriver sig selv i et tilmeldingsskema.
Konsulenterne mødes herefter med deltagerne
på introduktionskurset.
Matchning
Tilmeldingsskemaet samt det personlige møde danner
baggrund for matchningerne. Konsulenterne matcher deltagerne
ud fra deres udviklingsbehov, erfaringer og særlige interesser.
Matchningerne sker altid på tværs af virksomhederne.
Kick off
Mentee og mentor ser hinanden for første gang og får fælles
undervisning, inden de begynder på mentorforløbet.

TESTIMONIALS
Jeg har fået et nyt metoderedskab,
som jeg helt konkret bruger i min hverdag.
Jeg synes, det har været så positivt at kunne tale nogle
ledelsesmæssige udfordringer igennem med én, som er udenforstående
men som samtidig har stor ledelsesmæssig erfaring.
Jeg har udvidet min forståelse af, hvad ledelse er,
og hvordan ledelse kan udøves.
Min arbejdsplads har fået en leder, som kan byde ind med nye
vinkler i forhold til ledelse. En leder, der nu har erfaret helt
anderledes måder at definere ledelsesroller på.
Jeg er endnu engang blevet opmærksom på, at de
ledelsesmæssige udfordringer, man møder i høj grad ligner
hinanden uanset, hvilket felt man arbejder indenfor.
Jeg er blevet en bedre leder.
Det er så godt at se, hvordan mentee
udvikler sine ledelsesmæssige kompetencer.
Jeg er ofte gået fra mentor møderne med en aha-oplevelse.

