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PROSJEKTBESKRIVELSE 
MENTORPROGRAMMET 
             
 
Bakgrunn 
Pilotprosjektet over 2 år (fra 2012 – 2014) i soroptimistregi, gjennomført av klubber i  
Distrikt Øst 1. Evaluering av pilotprosjektet  og god motiverende orientering på R&L møte  
i Arendal 2014. 
 
Mentorprogrammet på klubbnivå 
På initiativ av distriktskontakten i Øst 3 ble det i september 2014 gjennomført et drøftings-
møtet hvor klubbenes presidenter og 1.visepresident  Kirsti Guttormsen var til stede, samt  
Trude Sedahl Knutsen (TSK). TSK ble oppnevnt som medlem av prosjektgruppa i Unionens 
regi høsten 2014, og Mentor-programmet ble mer aktualisert i Drammen Soroptimistklubb. 
 
Begrepsavklaring 
Mentor  (soroptimist) 
En veileder og samtalepartner som  gir hjelp, støtte og inspirasjon til å se nye muligheter. 
Veisøker (den som veiledes) 
I dette prosjektet er veisøkeren kvinne av utenlandsk opprinnelse (utenom Norden) og har 
høyere utdanning, minimum Bachelorgrad og har bestått Norskprøve 3. 
                                             
Målgruppen 
som kan delta i Mentorprogremmert er: 
Kvinner av utenlandsk opprinnelse ( utenom Norden), alder 20 – 45 år, Har høyere utdanning 
fra norsk eller utenlandsk utdanningsinstutisjon (minimum Bachelorgrad), har bestått 
Norsknivå B1 (Norskprøve 3), er i jobb, men ønsker seg videre i karrieren, eller er uten jobb, 
men er motivert for å gå inn i et yrke og aktivt søke jobb.  (samme som i Pilotprosjektet) 
 
Formål 
Mentorprogrammet er arbeidslivsrettet. Hensikten er gjennom samtaler i en avgrenset 
periode, å stimulere jobbmulighetene for veisøkerne. NB! Programmet gir ingen jobbgaranti. 
                                                     
Type program 
Månedlige samtaler mellom mentor og veisøker i en avgrenset periode. I tillegg skal det 
arrangeres noen samlinger hvor temaet er knyttet til norsk arbeidsliv. Programmet forutsetter 
gode norskkunnskaper, dog ikke feilfri norsk. NB! Programmet er ikke et 
språktreningsprogram, det er heller ikke et program for sosial integrering og heller ikke terapi. 
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Rekruttering av veisøkerer 
Introduksjonssenteret i Drammen bistår med å finne aktuelle kandidater. Dersom det ikke er 
tilstrekkelig, er klubben forberedt på å markedsføre tilbudet ved hjelp av sosiale medier, 
kommunale organer, NAV m.fl. 
 
Mentoropplæring 
Tidsbruk som i pilotprosjektet, 8 timer før start og 2 timer midtveis. I tillegg  2 x 2 timer i 
tidsperioden til erfaringsutveksling. Opplæringen vil bli gjennomført av soroptimister fra egen 
klubb, og som har relevant kompetanse. Opplæringen ansees som en bevisstgjøring av rollen 
som mentor i dette programmet, hvor samtaleteknikk og også kulturell forståelse inngår. 
Taushetsplikten vil selvfølgelig inngå som tema.  
 
 
Gjennomføring av Mentorprogrammet 
Innsøking / opptak/kontrakt 
Møtene mellom mentor og veisøker 
Samlinger 
 
Søknadsskjema og påfølgende intervju ( 30 min) med like spørsmål. (To mentorer til stede på 
intervjuet). Er opptakskriterien innfridd, undertegnes  kontrakt mellom mentor og adept. 
Vedlegg 1 og 2 
 
 
Varighet: 1 – 1,5 time 
 
Veisøkers ansvar: Ansvar for samtalens tema, og må senest dagen før møtet gi melding til 
mentor på e-post eller SMS 
 
Mentors ansvar: Sørge for at adepten gjennom samtalen blir i stand til å klargjøre sin 
målsetting, veien videre og blir stimulert til å ta nye initiativ. 
 
Vedlegg 3 og 4 
Antall og innhold tas stilling til i samarbeid med mentorene og veisøkerne. 
 
 
 
 


