
Når en medarbejder ansættes i en integrations- og 
oplæringsstilling, IO-stilling, er det en god idé at etablere 
en mentorordning, hvor en erfaren medarbejder tager sig af 
den nyansatte.

Ved at give den nye medarbejder en mentor sikres en hurti-
gere og mere effektiv introduktion og oplæring.

Hvilke arbejdsopgaver har en mentor?
En mentor kan yde sparring og støtte i forhold til løsning af 
konkrete arbejdsopgaver. Endvidere kan en mentor støtte op 
i forhold til arbejdspladsens sociale liv og medvirke aktivt til, 
at den nye kollega forstår og finder sig til rette i arbejdsplad-
sens kultur.

Arbejdspladsen kan vælge at have forskellige medarbejdere 
til at varetage henholdsvis den faglige og den sociale mentor-
funktion.

Eksempelvis kan en social mentor være nyttig, hvis den 
ansatte i IO-stillingen kommer fra en kultur, hvor man nøje 
følger instrukserne fra lederen, men ikke tager selvstændigt 
initiativ til at påtage sig opgaver. Det kan opfattes som 
uselvstændigt og som udtryk for manglende engagement på 
en dansk arbejdsplads og den situation kan en social mentor 
imødese. 

Mentors opgaver vil typisk være at:
• Byde velkommen til arbejdspladsen og kollegerne 
• Oplære i arbejdsfunktioner 
• Yde personlig, social, sproglig og kulturel støtte 
• Fortælle om skrevne og uskrevne regler på arbejdspladsen 
• Koordinere kompetenceafklaring og opkvalificering 
• Følge op på den nye kollegas kompetenceudvikling 
• Stå til rådighed for spørgsmål 
• Være bindeled til ledelse, kolleger og eventuelt jobcentret

Ydes der økonomisk støtte til frikøb og 
uddannelse af mentor?
Arbejdspladsen kan få lønkompensation til frikøb af en me-
darbejder, der fungerer som mentor for den nyansatte i en 
IO-stilling, fordi der er tale om ansættelse af en ledig.

Jobcentret kan yde økonomisk refusion for de timer, som 
medarbejderen anslås at bruge på mentoropgaver. Derudo-
ver har kommunen mulighed for at yde støtte til uddannelse 
af mentoren.

Hvornår kan en arbejdsgiver få tilskud?
Jobcentret har ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
mulighed for at bevilge tilskud til en mentorordning, hvis 
mentoren varetager særlige opgaver med at introducere, vej-
lede eller oplære en ansat. Opgaven skal være af et omfang, 
der ligger ud over, hvad man sædvanligvis kan forvente at 
arbejdspladsen varetager.

Hvad dækker tilskuddet?
Mentortilskuddet dækker mentors løn inklusive feriepenge 
og pension i det antal timer, som jobcentret i samarbejde 
med arbejdspladsen skønner, der er behov for.

Kan jobcentret rådgive?
Det er muligt at få rådgivning om mentorstøtte hos jobcen-
tret i den kommune, hvor den ledige har bopæl. Jobcen-
trets virksomheds- eller jobkonsulent besvarer spørgsmål, 
hjælper med at fortolke regler og bistår med at udfylde 
ansøgningen om mentorstøtte.

Gode råd:
• Søg viden om den nye medarbejder
• Afstem mentorrollen med den nye kollega 
• Følg op på, hvordan den nye kollega føler sig tilrette
• Vær åben og anerkendende, vis interesse og respekt
• Bed om hjælp, hvis der er behov for det
• Skab en god afslutning på mentorforløbet
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