
Mentorordning for nyudnævnte Niveau2 skoleledere i Kalundborg Kommune 

En mentorordning er procesorienteret og kan strække sig over en længere periode, og er ikke 

knyttet til bestemte opgaver eller projekter, men til funktionen generelt.  

 

Mentorrelationen skabes og skaber resultater i mødet mellem mentoren og den nyansatte 

leder. Udbyttet af et mentorforløb er derfor stærkt afhængigt af, at der opbygges en tillidsfuld 

relation mellem mentor og den nyansatte leder og at både mentor og den nyansatte leder 

tager deres del af ansvaret for, at processen giver udbytte. Det kalder på vilje og kompetencer 

til at gå ind i opgaven og rollerne som henholdsvis mentor og mentee. 

Mentorrelationen er bygget op omkring menteens behov, og derfor er der naturligvis størst 

opmærksomhed på, om menteen får det udbytte som hun eller han ønsker.  

Menteen har hovedansvaret for, at der i relationen arbejdes med det, der er vigtigt for 

hende/ham.  

Mentor har ansvaret for rammerne for relationen/møderne, og at relationen udvikler sig 

konstruktivt. Samtidig er det vigtigt, at pointere, at relationen kun kan føre til udbytte, hvis 

der er den nødvendige gensidighed og interesse for hinanden. 

 

Et godt mentorforløb  

Som nævnt ovenfor bygger et godt mentorforløb på gensidighed og interesse. Hertil kommer, 

at der skal være klarhed om:  

 Formål (hvorfor er vi trådt ind i mentorrelationen)  

 Rammer (hvad, hvornår, hvor tit og hvordan)  

 Forventninger (mentorens forventninger til mentee og omvendt)  

 

Disse tre punkter udgør kontrakten for samarbejdet, en kontrakt som selvfølgelig kan revide-

res i forløbet når og hvis udviklingen i relationen byder det. Omvendt er det væsentligt indled-

ningsvis at bruge så meget tid på at afklare formål, rammer og forventninger at kontrakten 

bliver en tryg forudsætning for mentorsamtalerne. Netop en klar og velforhandlet kontrakt 

med dens indbyggede afstemte og gensidige forventninger er et godt afsæt for forankring og 

udvikling af den balanceret matchning parterne i mellem og samtidig et godt grundlag for at 

drøfte og regulere eventuelle "mismatch" problemer. Det er samtidigt vigtigt at holde fokus på 

den professionelle relation. 

 

Når det er sagt, vil det alligevel i konsekvens af beskrivelsen af mentoropgaven, være muligt 

at pege på nogle generelle forventninger mentee kan have til mentor: 

  

 At blive udfordret  

 At blive behandlet med respekt  

 At møde tillid  

 At blive lyttet til  

 At kunne tale frit om alle emner  

 At lære af processen (de konkrete opgaver) og af mentor  

 At få støtte til sin lederudvikling  

 

 

Det betyder, at den nyudnævnte leder skal forpligte sig til:  

 At eje processen og formulere sit behov og sine ønsker til mødet med mentor  

 At være aktiv og engageret i processen  

 At lade sig udfordre  

 At se læring som en kontinuerlig proces  

 At lytte  

 



 

Mentorens forpligtelser har afsæt i forventningerne om, at han/hun skal være den person, som 

udfordrer og støtter menteens udvikling med afsæt i den viden og de erfaringer, som mentor 

har på skoleledelse.  

 

Mentors forpligtelser er:  

 At sætte rammerne om mødet  og sikre at de afholdes. 

 Sikre matchning og drage omsorg for håndtering af mismatch  

 At sætte sin viden og erfaring i spil uden at give løsninger  

 Være moden med veludviklet selvindsigt  

 At være lyttende  

 Have lyst til at stå til rådighed for mentee  

 At holde sig selv i baggrunden  

 At være spørgende og udfordrende  

 At have evne for at skabe relationer  

 Være god til at skabe og være i kontakt og have gode kommunikative evner og humor  

 At sikre en evaluering af samtalen efter hver samtale 

 At sikre kendskab til årets planlægning og opgaver, herunder relevante 

styringsmæssige dokumenter 

 

 

Mentoropgaven kræver mere af mentor end udnyttelse af egen ledererfaring. Mentoringen sker 

ud fra et ledelsesperspektiv med fokus på ledelse af skoler og med baggrund i kommunens 

ledelsesgrundlag og skolepolitiske mål. Mentor skal være nysgerrig, lyttende, aktivt spørgende 

og interesseret i at hjælpe menteen videre på rejsen og til at blive klogere på sig selv. 

 

Mentorsamtalen  

Mentorsamtalen begynder med den nyudnævnte leders valg af observation og dermed valg af 

emne. Forventeligt et emne, som begge parter finder interessant og gerne indgår i dialogen 

om. Netop derfor bør alle samtaler starte med en kort clearing af:  

 

Hvad vil mentee gerne have ud af denne samtale? Hvilke overvejelser/spørgsmål ønskes bragt 

i spil med afsæt i den aftalte observation.  

Hvor lang tid varer den?  

Er der noget, som mentee specielt gerne vil udfordres på?  

 

En indledning, som ikke behøver at tage lang tid, men som er vigtig uanset om mentorrelatio-

nen er ny eller veludviklet.  

Det er den nye leders samtale og dermed er det den nye leder, der taler og tænker højt om 

det valgte emne. Mentoren skal via sine spørgsmål bidrage til, at den nye leder får udforsket 

sin egen viden (det er her de fleste svar ligger).  

Mentorens vigtigste redskaber i processen er, at lytte og at stille spørgsmål, der på forskellig 

vis skaber klarhed, tilfører nye perspektiver og som bidrager til, at den nye leder bliver mere 

klar på hvad han/hun selv tænker/mener med afsæt i kommunens ledelsesgrundlag, værdier 

og skolepolitik. 

 

I Kalundborg kommune deltager kommende mentor i ansættelsessamtalerne og forpligter sig 

herefter til at afholder 10 samtaler i løbet af et ansættelsesår. Herefter vurderer mentor og 

mentee om samtaleren skal fortsætte. 

 

(Beskrivelsen er stærkt inspireret af KL og Undervisningsministeriets "Talent for ledelse"  )                                                

           


