
DEN GODE 
MENTOR - MENTEE 

RELATION
Inspiration og gode råd ... 

Ord skaber tanker og ideer
Tanker og ideer skaber handlinger
Handlinger skaber resultater



• At lytte, lytte og at lytte.
• At spørge ind til mentees temaer og problemstillinger – 

begrænsninger og muligheder. Udforsk, uddyb, afprøv.
• At konkretisere – hvad vil du gå i gang med? 

•  Hvem? Hvad? Hvor? Hvornår?
• At afslutte. Hvad er vigtigt for dig nu, hvad er dit mål? 

Spørg ind til om mentee fik det ud af mødet, som han/
hun havde forventet, og hvad der evt. manglede.

• Intensivere (zoome ind), fastholde, nye aftaler.

Pas på gode råd før du er helt klar over tema og udfordrin-
ger – og lad gerne ”det gode råd” være en fortælling fra din 
egen hverdag.

Få inspiration af det kinesiske tegn for at lytte. 
Tegnet består af ører, øjne, hjerte, dig og udelt 
opmærksomhed – mentors opmærksomhed  
er udelukkende på mentee.

Som mentor 
er det vigtigt …

 

Det kinesiske tegn for  
AT LYTTE …



• Hvad vil du ha’ ud af dit mentorforløb?  
Hvilke temaer og emner vil du sætte fokus på?

• Sæt mål.
• Forbered dig til hvert møde …

• Hvad vil du udforske og tale om i dag?
• Send evt. ”dagsorden”/tema inden mødet til mentor.

• Før en logbog, dagbog efter hvert møde, hvor du ridser 
det op, du fik med fra mødet, og hvad du evt. vil prøve/
undersøge/arbejde med til I ses næste gang.

• Hvad kan du tilbyde din mentor? Fx entusiasme,  
udfordring, åbenhed. 

Som mentee er det vigtigt, 
at du overvejer ...

At analysere andre er viden 
At kende sig selv er visdom 
At styre andre kræver dygtighed 
At styre sig selv kræver styrke
Tao Tse King



Den kan se sådan ud
• Hvad er der sket siden sidst?
• Hvad skal vi tale om i dag? Mødets formål.
• Hvad er mentees perspektiv.
• Forskellige handlemuligheder.
• Opsummering.
• Nyt møde.

Vi ønsker jer et godt forløb! 

Det frugtbare møde har  
ofte en fast dagsorden ... 


