Mentorordningen

UUKolding
Vi tror på, at der findes en
ungdomsuddannelse til alle.
Sammen med de unge arbejder
vi for at finde den uddannelse,
der giver mening og værdi for
både den enkelte og for
fællesskabet.

Mentee

Hvem taler du med?

Kontakten går to-vejs
Hvad går godt?

• Ideen med mentorordningen er at få
hjælp dine udfordringer.

Hvad er
udfordringerne?

• I overgangen til noget nyt. Nye
kamerater, nye voksne, nye omgivelser,
nye rammer, nye krav og forventninger,
opstår let oplevelsen af at stå alene.

Hvad er
mulighederne?

• Mentorordningen er for dig som kæmper
med den usikkerhed, der kan opstå, i
nye ukendte situationer

Hvem gør hvad,
hvornår og
hvordan?
Opfølgning?

• Samtaler med din mentor kan få stor
betydning.

Mentorordningen er sat i
verden for at støtte dig i
overgangen til noget nyt.

Spørgsmål: Hvad bruger du din Mentor til?

”Hvis jeg bliver usikker på
mødested og tidspunkter er min
mentor altid klar til at hjælpe”
Spørgsmål: Hvordan bruger du din
Mentor?

”Selv om det går godt er det rart at
vide, at der er én som altid er klar
med opmundring og støtte”

Hvad tilbyder UUKolding – Udover Mentor
• Vi er professionelle
• Vi er tilgængelige

Samtale og dialog fremmer forståelsen og
kan bringe nye tanker på banen, som
hjælper dig til at blive fastholdt i dit
uddannelsesvalg.

• UU-Kolding tilbyder mentor til unge i 9.
og 10.klasse samt i ungdomsuddannelse
og anden forberedende aktivitet

• Vi er nærværende

• Mentorordningen har til formål at
fastholde og støtte i overgangen

• Vi er vedholdende

• At påbegynde et nyt forløb stiller krav til
selvstændighed, overblik, stabilitet, mod
og arbejdsomhed osv.
• Kontakt din UU-Vejleder, som sørger for
at du får en Mentor tilknyttet.

• Vi er fleksible

Læs mere om hvem og hvad vi kan tilbyde:
UU-Kolding.dk
Kontakt din UU-Vejleder

