
Vil du gøre en forskel, og ønsker du at støtte andre mennesker til at skabe en
forandring i deres liv? Så skal du læse med her!
 
Et mentorskab er et partnerskab mellem mentor, borger og forvaltning. Som
mentor støtter du borgere i alle aldre. Ofte er omdrejningspunktet for disse
borgere, at nå en række mål, som fx uddannelse eller job, der er bestemt af andre
end borgeren selv.
 
Løsningsfokuseret mentorskab har fokus på, at borgeren bliver i stand til agere
som ekspert og tage ejerskab for sit eget liv.
 
Som mentor styrker du borgerens sociale færdigheder og relationer til andre med
henblik på, at borgeren formår at få fodfæste i livet og på jobmarkedet. Du har kort
sagt en helt særlig rolle som mentor.

K U R S U S  I  

L Ø S N I N G S F O K U S E R E T

M E N T O R S K A B
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På kurset bliver du rustet til at tage udgangspunkt i borgerens egne
opfattelser af sin situation, og du får værktøjer til at støtte borgeren
til forandring via samtaler og praktisk træning. 
 
På kurset får du indsigt i, hvordan du kan støtte andre mennesker,
styrke deres selvværd og få en forståelse af deres liv og bedste håb
for fremtiden. Via øvelser får du teoretisk viden og praktisk erfaring i
at skabe en brugbar relation til borgeren.
 
Under kurset får du mulighed for at øve samtaleteknik, aktiv lytning,
grænsesætning og håndtering af evt. modspil i samtalen og
relationen.
 
Efter kurset er du bl.a. i stand til at:

Kurset strækker sig over 3 dage. Den samlede pris for kurset er
5.397 kr. Prisen dækker undervisning, undervisningsmateriale, samt
let morgenmad, frokost, snacks og the/kaffe.

benytte systemisk løsningsfokuserede samtaleteknikker.
 
sætte relevante grænser og håndtere modstand i samtaler.
 
støtte og rådgive på det nære personlige plan.
 
være tydelig og stabil i relationen.
 
støtte borgeren i at skabe og fastholde forandring i samarbejde
med deres netværk.
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