
Fyld dit mentorskab og styrk dit 
lederskab – sådan gør du





Hvad er et mentorskab? 



Det kan være ensomt at være leder. Har du brug for et frirum? 
Måske forsømmer du også din egen udvikling? Eller har brug for 
at kunne trække på en andens erfaring i en vanskelig situation?

Både nye og erfarne ledere kan have stor glæde af at indgå i et 
mentorskab. Dit mentorskab består af en mentee – dig, din 
mentor og det, I putter i ”skabet”.

Et mentorskab er en relation, hvor et erfarent og vidende 
menneske (Mentor) hjælper et andet menneske (Mentee), som 
ønsker at blive mere vidende og erfaren.  

Ordet ”Mentor” stammer fra den græske mytologi og Homers 
”Odysseen”, hvor Mentor var ven og rådgiver til Odysseus. 



Trin #1

Hvorfor skal du have en 
mentor?



Frirum

Personlig udvikling

Sparring og gode råd

Udfordring



ü Hvad vil du gerne opnå med at indgå i et mentorskab?

ü Vil du have hjælp til en specifik problemstilling eller mere 
generelt?

ü Går du efter en enkelt eller få samtaler eller en 
længerevarende relation?

ü Er det afgørende, at din mentor har en specifik faglig viden 
eller indsigt?

ü Hvor meget tid og energi vil du bruge på at være mentee?
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Du bestemmer, hvad I taler om - det afgørende er, at emnet er 
vigtigt for dig!

Ideer til emner:

• Engagementet i dit team
• Håndtering af vanskelige kunder
• Relationen til din leder
• Samarbejdet med dine kollegaer
• Organisationsændringer
• Svære samtaler
• Din egen performance
• Kommunikation
• Motivation
• Karriere
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Trin #2

Find din mentor



I din egen organisation

I dit netværk

Hvor som helst



Her kan du finde en mentor:

Internt i din egen organisation. Kig efter en leder med større eller anderledes 
erfaring end dig selv - og helst ikke for tæt på organisatorisk.

I din faglige organisation. Mange faglige organisationer tilbyder 
mentorprogrammer til deres medlemmer - ofte gratis.

Kig i dit netværk - f.eks på LinkedIn. Er der nogen her, som ville kunne 
bruges? Eller kender du nogen, der kan anbefale en mentor?

Er der en leder, du ikke kender personligt, men som du ser som rollemodel? 
Så spring ud i det og tag kontakt - og vær forberedt på at “sælge” dig selv!

Hvis du har budget til det: undersøg markedet. Der er en række 
virksomheder, som har specialiseret sig i at stille mentorer til rådighed.
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Trin #3

Hvad skal I tale om?



Du bestemmer!

Specifikt eller generelt?

Ansvaret er dit

Vær modig og læn dig ud



Start med en kop kaffe!

Det første møde handler om, at du og din potentielle mentor skal se 
hinanden an, teste kemien og tjekke værdier.

1. Gensidig præsentation
2. Hvorfor du gerne vil have en mentor, og hvad du forventer at få ud af 

det.
3. Hvorfor du har valgt netop ham/hende som potentiel mentor
4. Mentors forventninger til dig
5. Go/no go? Er der match på forventninger, kemi og værdier? (OK lige at 

skulle hjem og tænke over det, inden man svarer)
6. Hvis go: Aftal første møde
7. Hvis no go: Tak fordi du tog dig tid til at mødes
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Det næste møde

1. Læg rammerne for mentorskabet:

1. Etik og fortrolighed

2. Noget vi ikke taler om - OK ikke at svare

3. Ikke bare ”hygge” – skal have kant og kunne mærkes

2. Tema for mentorskabet: Hvad skal I tale om? 

Hvis I kun har et enkelt møde, så forbered hvad I skal tale om og send evt. et par 

linjer til mentor inden mødet. 

Hvis det er længerevarende, så forbered hvilke temaer du gerne vil have med på 

jeres møder og lav evt. en plan sammen.

3. Evaluering af jeres møde: 

Hvad skulle der have været mere/mindre af?

Var der noget der manglede eller var overflødigt?

4.   Aftaler?

5.   Evt. mødeplan for kommende møder.
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Faldgruber!



Din mentor bør ikke være i en position, hvor han/hun kan bestemme over 
dit arbejdsliv. Derfor skal du bl.a. IKKE vælge din leder som mentor. Hvis du 
vælger en mentor fra din egen organisation, så vælge en, der ikke er for tæt 
på.

Et mentorskab er ikke en badebillet til karriere og berømmelse! Det er hårdt 
arbejde. Du du skal være indstillet på at investere tid og engagement i det. 
Du får kun noget ud af det, hvis du selv investerer i det.

Lad være med at tro din mentor har svaret på alt og kan træffe dine 
beslutninger for dig.

Din mentor er ikke en rygklapper. Men han/hun vil dig det godt.

Mentor følger ikke op – du skal selv tage ansvaret for at handle.

Hav respekt for Mentors tid – det er frivilligt arbejde!

Faldgruber



The Leading Culture er grundlagt af Ane Jægersborg og Ghita Meyer i 2016. Vores fælles passion for ledelse 
har resulteret i udviklingen af PACE lederskabsmodellen, som også danner grundlag for vores 
lederudviklingsprogrammer.

Og så har vi en særlig interesse for kultur i organisationer: Vi er af den opfattelse, at kultur sammen med 
god ledelse i den grad er omdrejningspunktet for at få organisationer til at skabe succeser.

The Leading Culture tilbyder lederudviklingsprogrammer både i individuelle forløb og til organisationer. Vi 
arbejder med blended learning, og vores programmer kombinerer online læring, øvelser med 
udgangspunkt i lederens egen virkelighed, netværk og personlig coaching.

Ane Jægersborg Ghita M. Lagouarde


