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 BLIV MENTOR 
 

 
 
VIL DU VÆRE MENTOR? 
Vores mentorordning er for dig, der ønsker at være en rollemodel og samtaleven, som kan være der 
for en anden adopteret, som kan sidde inde med store og små adoptionsrelaterede spørgsmål. Det 
er et frivilligt initiativ, hvor du som mentor kan mødes med din mentee enten digitalt eller fysisk efter 
fælles aftalt behov. Vi tror på, at samtale fordrer åbenhed og selvværd, fordi du sammen med en 
mentee kan få lov til at dele dine erfaringer som adopteret. En mentorordning forløber sig mellem 
min. 3 måneder og maks. 12 måneder. I mødes ca. 1-2 timer/ugen, og jobbet er ikke lønnet eller 
honoreret. Man kan dog få et frivilligbevis, når man har afsluttet mentorordningen.  Tilmeldingen 
sker løbende.  
 
 
BETINGELSER FOR AT BLIVE MENTOR 
Vi vægter faglighed højt, og derfor stiller vi nogle få krav til dig som kommende mentor. Det er derfor 

en fordel, dog ikke et ultimativt krav,  hvis du før har været mentor/aflaster/samtaleven. Hvis ikke, så 

sidder du måske inde med socialpædagogisk erfaring eller anden frivillig erfaring, som vi også tager 

med i beslutningen. Du skal som mentor desuden kunne krydse af i følgende punkter: 

✓ Betalende medlem hos Adoption & Samfund Ungdom (endnu ikke medlem? Meld dig ind 

her: https://www.as-ungdom.dk/hvordan-bliver-jeg-medlem) 

✓ Du kan kun have en mentee fra 15 år og op til din egen alde 

✓ Du skal fremvise CV med referencer fra tidligere lignende jobs, hvis det er muligt 

✓ Du skal kunne fremvise børneattest , hvis vi tager dig til samtale 

✓ Du skal have overskud til jobbet  og kunne tale frit om din egen adoption  

✓ Du skal være loyal over for din mentee og overholde aftaler 

✓ Du skal skrive under på en fortrolighedsaftale sammen med din mentee  

 

SEND DIT CV + en kort beskrivelse af, hvorfor du vil være mentor hos Adoption & Samfund Ungdom 
til vores mentoransvarlige. Samtalerne vil blive afholdt i Aarhus og København og vil foregå fra 
september af.  
 

Vi håber på en vellykket mentorordning 😊  
 
Mentoransvarlig 
Adoption & Samfund Ungdom 
Johanna Vigholt 
+45 61 39 78 79 
AdoptionSamfundUngdom@gmail.com 
www.as-ungdom.dk 
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