
AMU mål: 40805

Varighed: 5 dage (2+2+1)

Datoer:

Hold 1: 1 – 2/3 + 3 – 4/4 + 7/5

Hold 2: 20 – 21/9 + 25 – 26/10 + 30/11

Kan du lide at lære fra dig og hjælpe nye 

kolleger? Og har du et ønske at gøre en 

forskel for andre mennesker? Så er men-

toruddannelsen lige noget for dig.

Igennem AMU Nordjyllands mentorud-

dannelse får du kompetencer til at hjælpe 

nyansatte ind i både job og arbejdsfælles-

skabet i din virksomhed. Du lærer bl.a. om 

aktiv lytning, samarbejde, konflikthåndte-

ring og positiv feedback, og vi sætter fokus 

på, hvordan du bruger redskaberne aktivt i 

rollen som mentor. 

Du får desuden kendskab til, hvordan 

menneskers forskellige sociale og kultu-

relle baggrunde kan have indflydelse på 

arbejdsmiljøet, og du bliver klædt på til at 

vejlede nyansatte ift. kompetenceudvikling 

og efteruddannelse.

Vi anbefaler, at der deltager mere end en 

person fra virksomheden, således at du 

under, mellem og efter kursusperioden har 

nogen at sparre med.

En mentor…
… er en erfaren medarbejder, der tilknyttes 

en ny og mindre erfaren kollega (mentee)

… stiller sin viden og erfaring til rådighed 

for en mentee

… kan fungere som fx praktikvejleder, side-

mandsoplærer, elevkoordinator m.v.

Mentoruddannelsen
Uddannelsen som mentor henvender sig til 

dig, som enten er faglært eller ufaglært, og 

som savner redskaber til at være mentor 

for en ny kollega. Du har solid joberfaring 

inden for dit felt, og du er godt hjemme i 

virksomhedens historie, værdier og kultur.

Vil du være mentor?
Mentorrollen er for dig, som kan lide at 

lære fra sig og hjælpe nye kolleger godt 

på vej i et nyt job. Du har et ønske om at 

gøre en forskel for et andet menneske, du 

har overskud, og du har lyst til at arbejde 

med dig selv. Som mentor udgør du en stor 

værdi for virksomheden, fordi du igennem 

erfaringsudveksling med den nye medar-

bejder sikrer, at vigtig viden og erfaring 

ikke går tabt. Samtidig bidrager du positivt 

til, at virksomheden får et socialt ansvarligt 

omdømme udadtil.

Tilmelding
Ansatte og virksomheder:

www.efteruddannelse.dk

Søg på kviknr.: 

Hold 1: 851420550077

Hold 2: 851420550079

 

Ledige:

www.amunordjylland.dk/AMU 

> Organisation.

Økonomi under uddannelsen
Der er lovbestemt deltagerbetaling iflg. 

gældende regler. Der kan søges løntabs- 

og transportgodtgørelse efter gældende 

regler. Se www.amunordjylland.dk

Uddannelsessted
AMU Nordjylland,

Sofievej 61, 9000 Aalborg.

Tilmelding
Kursussekretær Mie Sonne Nielsen

Tlf: 9633 2602

E-mail: miek@amunordjylland.dk

Kursussekretær Thomas Harlyk

Tlf: 9633 2601

E-mail: thar@amunordjylland.dk

Organisationsudvikling 2018

Sofievej 61  |  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211

aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

2
6

-0
8

-2
0
17

Mentoruddannelsen 
for erfarne medarbejdere
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