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Erfaringsnotat: tilskudd til mentor- og traineeordninger 2015 - 
oppsummering av erfaringer 
 
 

Innledning 
Formålet med tilskuddsordningen er at flere personer med innvandrerbakgrunn får bruke 
kompetansen sin ved at virksomheter etablerer mentor- eller traineeordninger for denne gruppen. 
Målgruppe for tilskuddsordningen er virksomheter i privat eller offentlig sektor som har, eller som 
ønsker å etablere mentor- eller traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn. 
Målgruppen for programmer som mottar tilskudd er personer med innvandrerbakgrunn som 
trenger innpass i arbeidsmarkedet, eller som trenger karriereutvikling og mulighet for å bedre bruk 
av sin kompetanse i arbeidslivet. 
 
Syv mentorprogrammer mottok tilskudd i 2015 i regi av Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), 
Hovedorganisasjonen Virke i samarbeid med Seema AS, Oslo kommune, Likestillingssenteret, 
Likestilling, inkludering og nettverk (LIN), Verdiskaping i norsk næringsliv (VINN) og 
Voksenopplæringssenteret i Bærum kommune. Tre av tilskuddsmottakerne ble videreført fra 2014. 
To av disse hadde i tillegg lengre erfaring med å arrangere mentorprogram. For de øvrige 
tilskuddsmottakerne var dette en ny erfaring. Flere av disse har imidlertid erfaringer med andre 
typer programmer og tiltak for lignende målgrupper. 147 personer deltok i programmene som 
mottok tilskudd i 2015. 
 
IMDi hadde kontakt med tilskuddsmottakerne gjennom besøk og telefonkontakt, samt gjennom 
eget erfaringsseminar. Dette notatet er en oppsummering av erfaringer gjort i programmene i 
2015. Notatet bygger på vår kontakt med tilskuddsmottakerne, samt deres tilskuddsrapporter som 
IMDi mottok våren 2016. Vi gir her en kort presentasjon av tilskuddsmottakerne og deres 
resultater og viktigste erfaringer fra programmene i 2015. Til slutt vil vi oppsummere hva vi 
vurderer er felles erfaringer gjort i disse programmene, som også kan ha relevans for andre 
arrangører av mentorprogrammer. Vedlagt følger tilskuddsrapportene fra hvert mentorprogram. 
 
Begrepsavklaring: 
En mentorrelasjon omfatter i hovedsak to personer; mentoren, og den som skal få tilgang til 
mentorens erfaringer og kompetanse. Denne personen har ulik betegnelse i ulike tradisjoner innen 
mentoring. Dette kan være mentee, adept, deltaker, talent m.m. I dette notatet benytter vi alle 
disse fire begrepene om hverandre. 
 

NHO Global Future 
NHO er landets største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge med 24 000 medlemmer. NHO 
satte i gang Global Future programmer med 25 deltakere i hver av de fire regionene Møre og 
Romsdal, Hordaland, Rogaland, samt Oslo og Akershus i 2014. Målgruppen er innvandrere med 



 
 

 

Side 2 av 7 
 

høyere utdanning og gode norskkunnskaper som ønsker karriereutvikling. Målsettingen å 
mobilisere personer i målgruppen til relevante posisjoner i arbeidslivet, samt å styrke bedrifters 
tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft. Resultatmål for programmet er blant annet at deltakerne 
skal komme i jobb, i ny jobb relevant i forhold til utdannelse, får karriereutvikling, eller får tilbud 
om styreverv. Videre ønsker NHO mediedekning om programmet. 
 
I tillegg til mentorrelasjonen innebærer programmet samlinger for adepter og mentorer, deltakelse 
i læringsgrupper, kompetanseheving i ledelse, styrekompetanse, retorikk og nettverksbygging. 
13,5 dager har vært obligatoriske samlinger. Det ble også avholdt en nasjonal en dags konferanse 
«Arena Global Future konferanse». Det er etablert alumnigrupper sammen tidligere deltakere i 
flere regioner, og det ble gjennomført sosiale treff i regi av disse. 
 
100 deltakere har deltatt i programmet i 2014 og 2015. 
 
Resultater og erfaringer 
Da programmet avsluttes i 2016 ble det ikke gjennomført evaluering fra deltakerne i 2015. 
Dokumentasjon av resultater fra programmet vil bli dokumentert i 2016. NHO registrerte imidlertid 
positive karriereendringer for 2/3 av deltakerne - karrierebevegelser i form av ny jobb og/eller 
tilbud om styreverv. Global Future fikk medieomtale i aviser og magasiner i alle de fire regionene, 
og i NHOs egne digitale flater. 
 
NHO samarbeidet med regionale rekrutteringsselskap om rekruttering av deltakere til programmet. 
Gjennom dette ble utvelgelsesprosessen profesjonell og ble opplevd som god av deltakerne, også 
av kandidater som ikke ble tatt inn i programmet, og det bidro til god informasjon til kandidatene 
om prosessen og til forventningsavklaringer. 
 
Deltakerne har fått oppfølgingssamtaler underveis med regional prosjektleder. Uformelle 
tilbakemeldinger fra deltakerne viser at flere har opplevd å få gjenopprettet selvtillit og mot, og at 
de har fått større nettverk som åpner nye dører. Flere forteller at deltakelse i programmet har 
vært en god referanse ved jobbsøkerprosesser. 
 
Mentorene ble rekruttert fra NHOs eget nettverk, og det ble lagt stor vekt på å finne en god match 
mellom mentor og adept. Grunnlaget for koblingen var adeptenes uttrykte behov i forkant, samt 
matching i forhold til adepts og mentors personlige egenskaper. Mange mentorer fra tidligere kull 
ønsket å bli mentorer igjen. Prosjektlederne la imidlertid vekt på å rekruttere nye mentorer for å 
bidra til ytterligere holdningsendringer i medlemsbedriftene. 65 – 70 % av mentorene var 
nyrekruttert. Mentor – adept relasjonen betraktes som en av programmets suksessfaktorer. 
Uformelle tilbakemeldinger framhever følgende som de viktigste erfaringer / resultater med 
mentorprogrammet: 

 Sparring til å heve forståelse for det norske arbeidsmarkedet 
 Rom for å utvikle selvtillit 
 Nettverksbygging 
 Bedriftsutvikling 
 Egen utvikling 

 
NHO melder at det ligger et forbedringspotensial i å knytte samarbeidspartnere enda tettere til 
deltakerne i programtiden, evt. arrangere flere bedriftsbesøk. Eksterne næringsaktører i de 
forskjellige regionene kan også inviteres til å bidra i nettverket. 
 

Mentorprogrammet VS Humentor (Virke og Seema as) 
Hovedorganisasjonen Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 
20 000 virksomheter. Seema AS er en sosial entreprenør og har som ambisjon å bidra til økt 
mangfold i det norske arbeidsmarkedet. Virke arrangerer i samarbeid med Seema AS 
mentorprogrammet VS Humentor, som er et talent- og bedriftsutviklingsprogram, hvor også 
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virksomhetene hvor mentoren holder til får utbytte at kunnskapen mentoren får ved å være med i 
programmet.  
 
Hovedmålgruppen er unge kvinner med flerkulturell bakgrunn, med et utdanningsnivå på bachelor 
eller høyere. Andre som vil være målgruppen i programmet er mentorene, som vil være ledere på 
ulike nivåer og virksomheter. Hensikten med programmet er å bidra til at talentene skal få en 
sterkere tilknytning til det norske nærings- og arbeidslivet, få nye nettverk som kan åpne dører inn 
til arbeidslivet eller gi dem verktøy og veiledning om «spillereglene» i de ulike nettverkene. 
Målet med mentorprogrammet er også gjensidig læring mellom mentor og talent, og 
kunnskapsdeling i bedriften mentoren kommer fra. 
 
VS-Humentor mottok støtte i 2014 også. Programmet ble utviklet og startet opp med 10 talenter i 
Oslo i 2014, og det skal avsluttes i 2016. Mentorperioden varer i 18 måneder Mentorskapets 
omfang (kontakt med talent) er minimum 2 timer pr måned. Matching av talenter og mentorer 
skjedde på bakgrunn av grundig individuell kartlegging av både talentenes behov og ønsker, samt 
mentorenes kompetanse og interesser. Den avgjørende faktoren var talentenes personlige 
utvikling og ikke bransje. Mentorene er rekruttert fra Virkes og Seemas egne nettverk.  
 
Mentorer og talenter møtes gjennomsnittlig en gang i måneden. Møtene evalueres hver gang av 
begge parter. Rapporter sendes til Seema. Mentorene får oppfølging av Virke og Seema. Talentene 
skal i løpet av mentorprogrammet tilby kurs, foredrag eller workshop for bedriftene deres 
mentorer kommer fra. Dette skjer i samarbeid med Seema. 
 
Resultater og erfaringer 
Etter hvert mentormøte fyller begge parter ut et elektronisk spørreskjema. Dette skjemaet gjør det 
enklere å følge opp deltakerne og samtidig ha en oversikt over aktivitet og hvilke områder som 
jobbes med. Tilbakemeldingene viser at deltakelse i programmet har satt i gang prosesser hos alle. 
 
Alle mentorer fikk tilbud om fire timers kurs i mangfoldsledelse. Evalueringen fra kurset i 
mangfoldsledelse viser, at det var ulik kunnskap og holdninger til begrepet mangfoldsledelse blant 
mentorene. Det var ulik oppfatning om det finnes et skille mellom mangfoldsledelse og god 
ledelse. Dermed var det også ulik vilje til å ta til seg at mangfoldsledelse er lønnsomt. 
Mentorbedriftene er ulike i størrelse og forretningsområder, og det er behov for større grad av 
skreddersøm enn først antatt, når det virksomhetspakke på mangfoldsledelse. Begrepet 
mangfoldsledelse virker imidlertid til å ha blitt et begrep som deltakere, mentorer og virksomheter 
tar i bruk og problematiserer i større grad. 
 
Mentorprogrammet har blitt justert og videreutviklet underveis som følge av erfaringer som gjøres. 
Det gjelder for eksempel grad av oppfølging av mentorer og mentees og temaer for oppfølging og 
samlinger. Seema har også innhentet tanker og erfaringer fra mentorene for å kvalitetssikre både 
utviklings- og gjennomføringsfasen av programmet. 
Resultater og effekter av programmet vil bli formidlet etter avslutning i 2016.  

Oslo kommune – OXLO Mentorprogram for masterstudenter 
Byrådsavdeling for næring og eierskap etablerte OXLO mentorprogram for masterstudenter høsten 
2014 med støtte fra IMDi. Hensikten med programmet er å gi studenter med minoritetsbakgrunn 
kunnskap, nettverk og kvalifikasjoner som øker deres mulighet til å få arbeid i offentlig sektor. 
Programmet skal også bidra til at Oslo kommune øker andelen ansatte med flerkulturell bakgrunn 
til stillinger i kommunen som krever høyere utdanning. Målgruppen er studenter med flerkulturell 
bakgrunn på masternivå ved læresteder i Oslo / Osloregionen. Studentens masteroppgave skal 
være tematisk knyttet til utfordringer og forskningsspørsmål av interesse for kommunen, og 
målsettinger for det kommunale tjenestetilbudet i Oslo. Kandidatene tilbys mentor i en av 
kommunens etater eller virksomheter. De får faglig og/eller praktisk bistand ifm masteroppgaven, 
og de får muligheten til kortvarige prosjektoppdrag / internship knyttet til kandidatens 
kompetanse. 
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Resultater og erfaringer 
8 mentorrelasjoner ble etablert i 2015 med studenter fra UiO, HiOA og NMBU. Det ble gjennomført 
oppstartmøter og utarbeidet mentorplan for hver hvert mentorpar, og alle ble fulgt opp individuelt 
gjennom året. Alle ble tilbudt møter med veileder fra studentenes læresteder. Det ble arrangert 
fagsamlinger og workshops for studentene. Mentorprogrammet er presentert på kommunens 
hjemmesider og gjennom egne Facebook-side. Her er også studentene og deres mentorer profilert 
med bilder, artikler om hendelser og arrangementer, samt tematikk i masteroppgavene. 
Studentene er tilbudt kurs i bruk av sosiale media. Mentorprogrammet og studentene har også 
blitt presentert og profilert på ulike konferanser og arrangementer som for eksempel Global Talent 
Week 2015.  
 

Likestilling, Inkludering og nettverk (LIN): «Veien inn til arbeidslivet» 
LIN gjennomførte mentorprogrammet «Veien inn til arbeidslivet» i 2015 med 8 mentorrelasjoner. 
LIN hadde ikke erfaring med mentorprogram fra tidligere og samarbeidet med Likestillingssenteret 
om planlegging, organisering og gjennomføring. Målgruppen var minoritetskvinner med høy 
utdanning. De ble rekruttert fra et annet prosjekt i regi av LIN. Mentorene ble rekruttert LINs 
samarbeidspartnere og fra andre virksomheter som LIN kontaktet direkte. Adept og mentor ble 
koblet sammen på bakgrunn av adeptenes utdanning og behov mot mentorenes kompetanse og 
utdanning. I samarbeid med Likestillingssenteret ble det arrangert kurs i mentoring med tre 
moduler. Mentorrelasjonene hadde mentormøter minst en gang i måneden gjennom hele 
perioden. Hvert møte ble evaluert og det ble gitt tilbakemelding til LIN. LIN fulgte opp hver enkelt 
mentorrelasjon månedlig gjennom kontakt per telefon eller epost. Det ble arrangert to 
nettverksmøter for adeptene i prosjektperioden.  
 
Resultater og erfaringer 
LIN opplevde at særlig rekruttering av mentorer ble en lang og tidkrevende prosess, som pga den 
korte prosjektperioden førte til færre mentormøter enn planlagt. LIN opplevde at det kunne vært 
brukt enda mer tid på forventningsavklaring i mentorrelasjonene. For eksempel hadde enkelte 
adepter forventning om at mentoren skulle hjelpe vedkommende inn i en jobb. Mentorer og 
adepter har fortløpende evaluert mentormøter, kursdager og nettverksmøter. LIN har gjennom 
dette fått tilbakemeldinger og har kunnet justere programmet underveis. Dette ble opplevd som 
veldig nyttig. Tilbakemeldingene har i all hovedsak vært positive, og LIN tar med seg lærdom til 
neste gang de arrangerer mentorprogram. Tre av adeptene kom inn i sin første jobb gjennom 
deltakelse i programmet. 
 

Likestillingssenteret: Mentornettverk for gründere med innvandrerbakgrunn 
Likestillingssenteret gjennomførte et mentorprogram for innvandrere som ønsket å etablere egen 
bedrift. I alt 8 mentorpar ble koblet sammen i prosjektet. Målsettingen var å styrke gründerens 
muligheter til å lykkes med etablering, gi gründerne en diskusjonspartner i etableringsprosessen, 
styrke gründernes kompetanse og gi dem utvidet nettverk. Gründerne ble rekruttert fra et 
pågående etablererkurs i regi av Hedmark Fylkeskommune. Mentorene var personer i næringslivet 
som selv hadde lykkes i etablering av egen virksomhetside. De ble rekruttert gjennom 
«jungeltelegrafen» og ble kontaktet direkte. Utgangspunkt for kobling av gründer og mentor var 
bransje for etableringen. Første møte i mentorparene skjedde på en kick-off samling. For å hjelpe 
mentorparene med å komme i gang utarbeidet Likestillingssenteret egne tema- og hjelpeark. Det 
ble tilbudt opplæring av mentorene. Her ble det blant annet benyttet Mentor+ spillet som er 
utviklet i Danmark. I tillegg til opplæringssamlinger for gründerne ble det også formidlet ulike 
aktuelle møteplasser og nettverk. Mentormøtene utgjør essensen i mentorprogrammet. Antall 
møter og hyppighet varierte veldig mellom mentorparene. Enkelte møttes bare to ganger, menas 
andre møttes 10 ganger. 
 
Resultater og erfaringer 
Rekruttering av gründere var enkelt, da de allerede var deltakere i et kurs for etablerere. 
Rekruttering av mentorene ble derimot mere tidkrevende. Hver mentor ble spesialplukket og 
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tilpasset kompetansen og bransjen som gründerne etterspurte. Det måtte likevel tas hensyn til at 
mentoren ikke skulle oppleve gründeren som en potensiell konkurrent. Både gründere og mentorer 
meldte at det oppsto gode relasjoner med gjensidig respekt. Selv om mentorparene ble oppfordret 
til å lage møteplan og prioritere mentormøtene, viste det seg at tid til nettopp dette ble en 
flaskehals. Tilbakemeldingene er likevel at møtene ble opplevd som veldig nyttige for begge 
parter. Likestillingssenteret opplevde imidlertid at mentorene ofte var mer tilgjengelige og 
deltakende på arrangementer og møter enn gründerne. I egenevalueringen mente alle gründerne, 
med ett unntak, at de var nærmere en etablering enn da mentorrelasjonen startet. En fikk 
etablererstipend fra Innovasjon Norge til en prøveproduksjon. De opplever alle at de har fått økt 
kompetanse om etablering. Mentorene melder også at de har hatt læringsutbytte av 
mentorrelasjonen.  
 

VINN: Mentor- og traineeordning for personer med innvandrerbakgrunn 
Mentorprogrammet til VINN hadde som hovedmålsetting å styrke innvandreres vei inn i 
arbeidslivet gjennom motivasjon, kunnskap og personlig utvikling. Målgruppen var arbeidssøkere 
med innvandrerbakgrunn. Programmet hadde som resultatmål at 50 % av adeptene skulle være i 
posisjon til å søke arbeid eller utdanning. Adeptene ble rekruttert gjennom Voksenopplæringen, 
kommunens flyktningetjeneste, Nav og sosiale medier. De ble valgt ut etter intervju og vurdert på 
bakgrunn av grunnleggende ferdigheter, yrkesønske, samt motivasjon. Mentorene var ledere i 
bedrifter og virksomheter i både offentlig og privat sektor i regionen. De ble rekruttert gjennom 
VINNs eget nettverk. 8 mentorpar ble etablert. De ble koblet sammen med bakgrunn i adeptenes 
yrkesønsker. Adepten har vært i mentorenes bedrifter en dag i uken gjennom hele perioden. Det 
ble avholdt oppstartsamling for mentorene og en for adeptene. Videre ble det arrangert 5 
fagsamlinger for adeptene. Det ble arrangert avslutningssamling, der lokale medier stilte og lagde 
sak. 
 
Resultater og erfaringer 
Det ble gjennomført midtveisevaluering og sluttevaluering av både adepter og mentorer. 
Tilbakemeldingene fra mentorbedriftene var svært positive, de var fornøyde med prosjektet og 
kunne tenke seg å være mentorbedrift igjen. Fire av de otte adeptene fikk jobb etter endt 
deltakelse i programmet, to av dem i mentorbedriften. VINN vil på bakgrunn av erfaringene fra 
dette programmet utarbeide skisse for læringsutbyttebeskrivelse for mentorbedriftene.  
 

Bærum kommune Voksenopplæringssenteret 
Bærum kommune gjennomførte et mentorprogram for elever med akademisk bakgrunn i 
norskopplæringen ved Voksenopplæringssenteret, som var i praksis i en av kommunens 
virksomheter. Hensikten var å høyt kvalifiserte innvandrere ut i arbeid så raskt som mulig. 
Adeptene ble rekruttert fra norskkurs for akademikere, og mentorene ble rekruttert av egen 
mentorkoordinator fra HR-enheten i kommunen. Adeptene fikk tilbud om både praksisplass og 
mentor i en av kommunens virksomheter. Adeptene fikk oppfølging av lærer fra 
Voksenopplæringssenteret og av mentorkoordinator. Mentorene fikk veiledning og oppfølging av 
mentorkoordinator. Bærum kommune nedsatte en styringsgruppe for programmet bredt 
sammensatt av representanter fra ulike enheter i kommunen som HR, flyktningetjenesten, NAV, 
Voksenopplæringssenteret, Næringssjefen og fra Bærum Næringsråd. 
 
Resultater og erfaringer 
Det ble etablert seks mentorpar i praksisplasser i fem av kommunens virksomheter. En av 
adeptene ble tilbudt sommerjobb, og to fikk tilbud om fortsatt praksisplass. De fleste fortsatt også 
på neste nivå i norskopplæringen. Gjennom prosjektet ble det satt i gang et systematisk arbeid for 
å finne egnede praksisplasser i kommunen. Som en følge av prosjektet ble det opprettet en 
nettverksbank av aktuelle mentorer og tjenestesteder i Bærum kommune. Prosjektet videreføres 
ved at funksjonen med mentorkoordinator i HR-enheten gjøres permanent. 
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Flere av adeptene hadde forventninger om å få jobb hos mentor/praksisplassen, selv om det var 
tydeliggjort på forhånd at dette ikke kunne forventes. Det er nødvendig å bruke mer tid på 
gjensidige forventningsavklaringer i etableringen av en mentorrelasjon. Videre hadde enkelte 
adepter sterk yrkesstolthet og ønske om praksis innen eget yrke, selv om dette kunne bli vanskelig 
innenfor kommunens tjenesteapparat. Mentorkoordinator opplevde at det ble svært tidkrevende å 
finne mentorer innenfor kommunens tjenesteapparat. Det å få avklart hvert enkelt mentoroppdrag 
tok tid, og det ville vært hensiktsmessig i tillegg å få hjelp fra kommunikasjonsenheten i 
kommunen til å markedsføre mentorprogrammet bedre. 
 

Oppsummering av erfaringer på tvers av programmene 
En mer grundig gjennomgang av erfaringer gjort i hvert enkelt program finnes i de vedlagte 
tilskuddsrapportene. Vi vil herved gi en kort oppsummering av hva som etter vår vurdering er 
erfaringer gjort på tvers av programmene, som også kan ha relevans for andre som skal etablere 
og gjennomføre et mentorprogram. Vi bygger dette på vår dialog med tilskuddsmottakerne, samt 
på vår generelle kunnskap om mentoring gjennom bl.a. faglitteraturen. 
 
Erfaringene fra disse mentorprogrammene er sammenfallende med erfaringene gjort i 
programmene som mottok tilskudd fra IMDi i 2014, som er oppsummert i eget notat som finnes på 
IMDis hjemmesider her: xxx.xx 
 

Forberedelse og oppstart 
Samarbeidspartnere 
Basert på hva som er målsettingen med mentor- eller traineeprogrammet er det nyttig å knytte 
kontakt med viktige samarbeidspartnere, og eventuelt invitere til deltakelse i styringsgruppe eller 
en referansegruppe. Dette kan for eksempel være NAV-kontoret, opplæringstjenester, 
høgskolemiljøer, representanter for det lokale næringslivet, HR-leder m-fl. Det kan bidra til 
forankring av erfaringer og kunnskap utover det aktuelle programmet. 
 
Kartlegging av adeptenes behov og læringsmål 
Det bør settes av tid til å kartlegge adeptenes individuelle kunnskaps- og kompetansebehov og 
utviklings- og læringsmål. Flere av programmene erfarte at det er nyttig å være grundig i denne 
fasen, samt å bruke tid på å få adeptene til å formulere egne læringsmål og forventninger til 
deltakelse i programmet.  
 
Gode prosesser for rekruttering av mentorer 
Mens de færreste av programmene opplevde problemer med å rekruttere adepter, opplevde 
samtlige programmer at rekruttering av mentorer tok betydelig lengre tid enn forventet. Dette bør 
legges inn i planleggingen av et program. Programarrangøren bør lage egen strategi for 
rekruttering av mentorer. Denne bør ta utgangspunkt i målsettingen med programmet og 
adeptenes behov. 
 
Opplæring  
Både adepter og mentorer kan være i behov av opplæring i mentorrelasjonen og de gjensidige 
rollene. Dette gjelder også gjensidige forventningsavklaringer i mentorrelasjonen. Ofte har 
adeptene hatt forventninger eller forhåpninger om å få jobb i bedriften mentoren jobber i. Flere av 
programmene har arrangert samlinger for både adepter og mentorer for å bidra med 
kompetanseheving og for å legge til rette for nettverksbygging og erfaringsdeling. 
 
Læringsplaner og samarbeidsavtaler 
Det anbefales å utarbeide individuelle læringsplaner med læringsmål for adeptene, at disse tas 
med på alle mentormøtene. Også mentorer kan ha læringsutbytte av mentorrelasjonen. Dette 
meldes tilbake fra mentorene i de fleste av programmene. Det kan være nyttig for mentorene at 
de selv formulerer egne forventinger og eventuelt læringsmål for deltakelse i programmet. I ett av 
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programmene ble adeptene delt inn i læringsgrupper som ble oppfordret til å arrangere og lede 
egne møter. For mange ble dette en gode arena for utvikling og erfaringsutveksling. 
 

Gjennomføring 
Individuell oppfølging 
For å bidra til god progresjon i mentorrelasjonen trenger gjerne både adepter og mentorer 
individuell oppfølging underveis i programmet. Dette gjøres på fysiske møter eller telefonsamtaler. 
Det har vært praktisert ulikt mellom programmene. Enkelte programmer har hatt kontakt med 
begge parter individuelt per epost eller telefon. I samarbeidsavtalen har noen programmer lagt inn 
at begge parter skal rapportere tilbake til arrangør etter hvert mentormøte. Begge har blitt 
kontaktet ved manglende rapportering.  
 
Tilrettelegging for nettverksmøter, fagsamlinger og møteplasser 
Ved å arrangere samlinger for både adepter og mentorer (hver for seg og i fellesskap) blir det 
mulighet for kompetanseheving og erfaringsutveksling. Gjennom dette kan begge parter også få 
bedre rolleforståelse og bedre utnyttelse av mentorrelasjonen. Adeptene kan støtte hverandre i 
egen utviklingsprosess.  
 
Løpende evalueringer 
Flere av programmene har praktisert evalueringer fra både adeptene og mentorene etter 
mentormøtene og samlingene. Dette har bidratt til økt bevissthet om egen lærings- og 
utviklingsprosess for begge parter. Det har også bidratt til å forbedre eller justere programmet 
underveis. I enkelte tilfeller har mentorrelasjonen måttet avsluttes på grunn av personlige forhold, 
eller hvis en av partene for eksempel har byttet jobb. Gjennom fortløpende evalueringer får 
programarrangørene bedre oversikt over fremdriften i programmet og kan vurdere mulighetene for 
god måloppnåelse for den enkelte og for programmet i sin helhet. 
 
Profilering i media 
Flere av programmene har oppnådd oppmerksomhet i lokale media. Dette har bidratt til å inspirere 
både adepter og mentorer underveis i programmet. Gjennom profilering i media blir adeptene vist 
frem som gode rollemodeller og andre virksomheter kan la seg inspirere til å søke og utnytte 
mangfoldet på en god måte. 

Avslutning 
For å kunne vurdere i hvilken grad programmets målsetting og resultatmål ble oppnådd ble det 
også gjennomført sluttevalueringer fra adepter og mentorer i de fleste av programmene. 
Arrangørene har gjennom dette også fått tilbakemelding på hva som kan gjøre programmet bedre. 
Tilbakemeldingene var jevnt over positive til alle arrangørene. Mange adepter opplevede deltakelse 
i programmet positivt og melder om økt nettverk, kunnskap og optimisme.  
 


