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AOF Næstved & Susålandet
tilbyder mentorordning

Mentorordning
AOF Næstved & Susålandet tilbyder professionel og
kvalificeret mentorordning med henblik på at
motivere og støtte såvel udsatte unge, som ledige til
at komme i gang med en uddannelse, komme i job
eller få struktur på hverdagen og overskud til at
”komme videre”.
Mentorordningen hos AOF Næstved & Susålandet
kan bruges til opgaver, der ligger uden for
arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen f.eks.
hvis det er nødvendigt for at understøtte den
beskæftigelsesrettede indsats. Det kan eksempelvis
være støtte til at komme op om morgenen og møde
på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen,
støtte til at kontakte jobcenteret, støtte til at
koordinere indsatsen fra anden offentlig forvaltning
med aktiviteter på arbejdspladsen, støtte til kontakt
af læge og lignende.

Mentoren sørger for en særlig og personlig
introduktion, vejledning og oplæring i forhold til
arbejde/uddannelse, eller som led i fastholdelse i et
givent tilbud/forløb. Mentorordningen kan også
anvendes til atmstøtte en person til f.eks. hjælp til
jobsøgning, besøg på virksomhed forud for en
ansættelse, hjælp med at benytte offentlig transport
etc.

Virksomheden/uddannelsesinstitutionen kan
modtage økonomisk kompensation til dækning
af lønomkostninger ved frikøb af
medarbejdere, der varetager mentorfunktion,
eller honorar til den eksterne konsulent.

Mentorordningen kan benyttes i følgende tilfælde:










Ved ansættelse i job med løntilskud
(isbryderordning, fleksjob,
førtidspensionister).
Revalidender.
Ved ansættelse på almindelige vilkår, hvor
personen umiddelbart inden ansættelsen
har fået arbejdsløshedsdagpenge,
kontanthjælp, starthjælp eller
sygedagpenge.
Af ledige der er på en virksomhed og
deltager i tilbud om vejledning og
opkvalificering og virksomhedspraktik via
jobcentret.
Ved delvis raskmelding.
Af selvstændige.

For os er det afgørende, at mentorordningen
understøtter, at den enkelte får fodfæste på
arbejdsmarkedet, det vil sige, at der er målrettet
opnåelse eller fastholdelse af et ordinært job eller
fleksjob.

Hvem er mentorer hos AOF Næstved
& Susålandet?
Det som kendetegner vores mentorer er at de alle
har lysten og evnen til at engagere sig i andre
mennesker. Vores mentorer er fortrolige
sparringspartnere, der på den gode måde kan og tør
fortælle, hvis noget kan gøres på en mere
hensigtsmæssig måde. Der aftales med hver enkelt
mentor, hvornår og hvordan de kan få fat i dem.
Det vil sige at der laves individuelle aftaler, som
sagtens kan indbefatte aften og weekend kontakt.

Yderligere information og etablering
af mentorordningen
AOF Næstved & Susålandet
Kirsten Torlop Lemmiche &
Connie Skov Hansen
Tlf. 2040 4210
www.aof.dk - post@aof-naestved.dk

