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På trods af mange år med beskæftigelsesinitiativer er 

viden om, hvordan udsatte ledige finder fodfæste på 

arbejdsmarkedet fortsat meget begrænset. Landets 

udsatte boligområder er præget af mange beboere 

med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, 

og udviklingen går imod en yderligere koncentration 

af borgere, som er marginaliserede i forhold til ar-

bejdsmarkedet. 

De seneste arbejdsmarkedsreformer lægger op til, 

at flere udsatte ledige end tidligere omfattes af be-

skæftigelsesrettede tilbud, idet færre ledige skal 

være passivt forsørgede. Jobcentrene skal dermed 

i højere grad end tidligere arbejde med ledige, som 

er meget langt fra arbejdsmarkedet og ofte har flere 

udfordringer ud over ledighed. Den kommunale be-

skæftigelsesindsats skal derfor tilpasses og udvides 

med passende tilbud, som er målrettet denne gruppe 

af særligt udsatte ledige. Et af de væsentligste red-

skaber, som reformerne peger på, er et øget brug af 

mentorer (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2013).

Allerede i dag bliver beskæftigelsesrettede men-

torindsatser brugt til at nå ud til særligt udsatte le-

dige, der kan have gavn af den personlige støtte 

og hjælp, som et mentorforløb tilbyder. Samtidigt 

kan mentorindsatser være det rette værktøj i for-

hold til gruppen af ledige, der blot har brug for et 

blidt skub eller det rette netværk for at få foden ind 

på arbejdsmarkedet. Der er mange aktører på fel-

tet – både professionelle og frivillige mentorkorps 

og relationsmedarbejdere, som enten arbejder 

uafhængigt eller i samarbejde med jobcentrene. 

Mange af landets helhedsplaner bidrager til dette ar-

bejde gennem forskellige mentorindsatser, og træk-

ker i den forbindelse på de særlige boligsociale ar-

bejdsmetoder, hvor rummelighed, helhedstænkning 

og hverdagskendskab er centrale elementer. Erfa-

ringerne viser, at den boligsociale tilgang har succes 

med at få fat i nogle af de målgrupper, som jobcen-

teret har svært ved at skabe en tryg relation til.  Det-

te ligger i forlængelse af Arbejdsmarkedsstyrelsens 

(2010) anbefaling om, at det ”i nogle mentorrelationer 

er en fordel at mentor er mere uafhængig af jobcenter 

og myndigheder for at skabe tillid”.

Det tillidsopbyggende relationsarbejdet er en af ker-

nekompetencerne indenfor det boligsociale felt, som 

dermed har mulighed for at tilbyde et supplement til 

den ordinære kommunale beskæftigelsesindsats. 

Med jobcentrenes fornyede fokus på udsatte ledige, 

er det lige nu, helhedsplanerne bør gribe bolden og 

bringe de boligsociale kompetencer i spil.

I denne rapport vil vi på baggrund af casestudier og 

en spørgeskemaundersøgelse blandt helhedsplaner 

i landets udsatte boligområder kortlægge eksisteren-

de erfaringer i arbejdet med boligsociale mentorind-

satser og der ud fra diskutere hvilke muligheder og 

udfordringer helhedsplanerne har for at bidrage til 

den samlede beskæftigelsesrettede indsats for ud-

satte voksne ledige. I slutningen af rapporten fremstil-

les tre eksempler fra helhedsplaner, som har opnået 

gode resultater med hver deres model for en mentor-

indsats. Eksemplerne viser hvordan den boligsociale 

indsats kan tilrettelægges alt efter hvilke forskellige 

lokale forhold, der gør sig gældende. Indsatsen kan 

INDLEDNING
I denne rapport kortlægger vi erfaringerne fra det boligsociale felt i arbejdet med 

mentorindsatser for udsatte voksne.  Undersøgelsen omfatter de forskellige 

muligheder helhedsplanerne har for at bidrage med en beskæftigelsesrettet ind-

sats.

-  4  -
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foregå enten i tæt samarbejde med jobcenteret, i 

samarbejde med en frivillig organisation eller som en 

selvstændig indsats under helhedsplanen. Samtidig 

viser de tre cases, hvordan det boligsociale arbejde 

kan rumme både meget tunge og mindre krævende 

ledige.

FORMÅL

Center for Boligsocial Udvikling har gennem tidli-

gere undersøgelser vist, at unge kan have stor gavn 

af boligsociale mentorindsatser i forhold til både 

kriminalitetsforebyggelse og fastholdelse i uddan-

nelse (Frederiksen et al., 2014). Men når det gælder 

beskæftigelsesrettede mentorindsatser for udsatte 

grupper over 18 år, kræver det i højere grad en koor-

dinering med det kommunale jobcenter, og her peger 

tidligere undersøgelser på, at der er store gevinster at 

hente, når helhedsplaner og kommuner samarbejder 

om udsatte ledige. Men erfaringerne viser også, at det 

kan være en udfordring at fastholde engagementet, 

når de kommunale driftsopgaver fylder i hverdagen 

(Mygind, 2013). Alligevel viser en spørgeskemaun-

dersøgelse blandt helhedsplanerne, at én ud af fire 

helhedsplaner arbejder med beskæftigelsesrettede 

mentorindsatser eller overvejer at sætte en indsats i 

gang. Der er derfor behov for at sikre, at de gode erfa-

ringer bliver formidlet, så der bliver bygget videre på 

eksisterende erfaringer frem for at gøre sig sine egne.

 

Hensigten er, at boligsociale projektledere bliver 

klædt på til at træffe bevidste valg om helhedsplaner-

nes rolle i den samlede beskæftigelsesindsats og in-

spireret af konkrete cases, som beskriver forskellige 

modeller for samarbejde og metodevalg.

Rapporten er henvendt til projektledere og medarbej-

dere inden for det boligsociale felt, der enten arbej-

der med eller ønsker at etablere en mentorordning. 

I skrivende stund har en tredjedel af alle helheds-

planer en beskæftigelsesrettet mentorindsats eller 

planer om at igangsætte en indsats. Herudover er 

rapporten henvendt til kommuner, som ønsker at få 

indblik i, hvordan det boligsociale felt kan supplere 

den ordinære beskæftigelsesindsats. Endelig er det 

hensigten, at rapporten kan virke som inspiration for 

Landsbyggefonden i forhold til,  hvordan fremtidige 

helhedsplaner kan arbejde med mentorindsatser for 

voksne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÅDAN HAR VI GJORT

Undersøgelsen består af to dele. Dels en kortlægning 

af, i hvilket omfang helhedsplanerne arbejder med 

beskæftigelsesrettede mentorindsatser. Og dels en 

mere detaljeret case undersøgelse, der har fokus på 

hvordan indsatserne er tilrettelagt og hvilke metoder 

der anvendes. I sidste del af rapporten fremstilles tre 

cases, som viser tre forskellige måder hvorpå det bo-

ligsociale kan støtte op omkring eller selv udføre en 

beskæftigelsesrettet mentorindsats.

Denne undersøgelse er afgrænset ved mentorinsat-

ser hvor:  

• Målgruppen er voksne ledige

• Mentorforløbet er baseret på en én-til-én relation

• Det langsigtede mål med mentorindsatsen er 

beskæftigelse. 

Kortlægningen bygger på en spørgeskemaunder-

søgelse foretaget i foråret 2014 blandt projektle-

dere fra alle igangværende helhedsplaner. I spør-

geskemaet svarede 38 projektledere, at deres 

”helhedsplan er involveret i en mentorindsats – eller 

samarbejder med andre aktører, som tilbyder en 

DEFINITION AF MENTORBEGREBET

Vel vidende at begrebet mentor ikke er enty-

digt, vil vi forklare, hvad vi forstår ved en men-

tor. Kernen i en mentorindsats er forholdet 

imellem en erfaren mentor og en mindre erfa-

ren person (mentee), hvor formålet er at ud-

vikle færdigheder af faglig eller social karakter 

med det videre sigte at nå et slutmål, f.eks. at 

blive selvforsørgende (Albæk et al., 2012). En 

mentor kan bruge nogle af de samme redska-

ber som en coach eller vejleder, men mentor-

skab har et langt bredere mål end vejledning 

og coaching (Holmboe og Møller, 2010: 43f).



B E S K æ f t I g E L S E S m E n to r E r  f o r  u d S At t E  vo KS n E  -  IndlednIng

-  6  -

mentorindsats” og at ”beskæftigelse er et af hoved-

formålene med indsatsen.” 85 af i alt 105 helheds-

planer har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. 

På baggrund af helhedsplanernes egne aktivitetsbe-

skrivelser og målopfyldelsesskemaer1 har vi fravalgt 

de mentorindsatser, som ikke opfylder ovenståen-

de tre kriterier og fokuserer dermed alene på de 26 

helhedsplaner, som primært arbejder med voksne 

ledige. Vi har gennemført telefoninterviews med pro-

jektledere og boligsociale medarbejdere fra disse 26 

helhedsplaner, og spurgt yderligere ind til mentorind-

satsernes organisering, resultater og metoder.

I den sidste del af rapporten har vi udvalgt tre velfun-

gerende indsatser som viser hvordan boligsociale 

mentorindsatser for voksne ledige kan tilrettelæg-

ges. I hver af de tre cases har vi foretaget kvalitative 

interviews med medarbejdere i helhedsplanerne og 

relevante samarbejdspartnere.

TAK

Vi har kvalificeret undersøgelsens analytiske fund 

gennem en følgegruppe bestående af Louise Glerup 

Aner, adjunkt på Professionshøjskolen Metropol og 

Thomas Ren Kronby, boligsocial medarbejder i Høje 

Tøpholm.

 

1. Helhedsplaner har pligt til dokumentere deres boligsociale indsatser til 
Landsbyggefonden gennem et målopfyldelsesskema med blandt andet 
milepæle og resultater, som opdateres årligt.
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Udviklingen viser, at landets udsatte boligområder 

fortsat har store udfordringer i forhold til beskæftigel-

se, idet næsten hver 4. beboer mellem 16 og 50 år i de 

udsatte boligområder er ledig. Andelen af langtidsle-

dige er mere end dobbelt så høj i forhold til resten af 

landet.

Inden for de seneste år er der sket en markant stig-

ning i de udsatte boligområder til et niveau, hvor hver 

5. beboer mellem 30-51 år er langtidsledig. Det svarer 

til mere end 20.000 personer i denne aldersgruppe 

alene. Særligt er andelen af langtidsledige i 30’erne 

markant højere i de udsatte boligområder i forhold til 

befolkningen. Behovet for at sætte ind over for denne 

målgruppe, er dermed særligt aktuelt.

DE BOLIGSOCIALE ARBEJDSME-
TODER HAR MEGET AT BYDE PÅ

Vores undersøgelse viser, at helhedsplanerne kan 

være med til at løfte opgaven overfor udsatte ledi-

ge. De boligsociale arbejdsmetoder giver gode for-

udsætninger for at helhedsplanerne kan spille en 

rolle og bidrage til at flere udsatte ledige får hjælp 

og støtte til at komme tættere på arbejdsmarkedet: 

• Den lokale placering gør, at de boligsociale med-

arbejdere har et godt kendskab til målgruppen og 

et bredere perspektiv på beboerne. F.eks. hvem 

deres netværk består af og deres færden i nær-

miljøet. De boligsociale medarbejdere kan derfor 

bidrage til beskæftigelsesindsatsen ved at identi-

ficere målgrupper og vurdere den enkeltes behov 

for støtte.

• Fraværet af myndighedsfunktion en fordel i for-

hold til at skabe en mere personlig og tillidsfuld 

relation til beboerne. Samtidig er arbejdsmeto-

derne i det boligsociale arbejde karakteriseret 

ved at der er både tid til og tradition for at tænke 

på det hele menneske, hvilket ofte efterspørges i 

de ordinære beskæftigelsestilbud.

• Den helhedsorienterede tilgang og rammerne for 

det boligsociale arbejde gør, at der er gode mulig-

heder for at tilpasse indsatsen til målgruppen og 

lave skræddersyede forløb. Det er en stor fordel 

i arbejdet med udsatte grupper, som oftest ikke 

har brug for en individuel og håndholdt indsats.

• Helhedsplanerne har ofte en bred kontaktflade til 

professionelle og frivillige aktører i lokalområdet. 

De har derfor nemt ved at se mulighederne (som 

andre har svært ved at se) og få et overblik over, 

hvad der findes af forskellige tilbud for målgrup-

pen i lokalområdet.

 

 
 
 

Undersøgelsen viser at de boligsociale kernekompetencer giver gode forud-

sætninger for at arbejde med mentorindsatser for udsatte ledige. Gennem tre 

forskellige cases viser analysen at der er mange muligheder for at være med til 

at løfte opgaven. Men for at udnytte potentialet i helhedsplanen kræver det en 

grundig overvejelse af helhedsplanens kompetencer og målgruppens behov.  

KONKLUSIONER
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HELHEDSPLANERNES ROLLE

I det boligsociale arbejde er beskæftigelsesområdet 

et af de indsatsområder, som i særlig grad kræver ko-

ordinering og samarbejde med andre aktører. Først 

og fremmest bør der skitseres en klar arbejdsdeling 

mellem helhedsplanen og kommunen, for at sikre, at 

der ikke kommer til at foregå en parallelindsats. Der 

er mange overvejelser at gøre før indsatsen kan til-

rettelægges. Vi anbefaler derfor, at der bruges nog-

le ressourcer på at skabe overblik over eksisterende 

ordninger for målgruppen og overveje både hvad 

helhedsplanen kan bidrage med og hvad målgruppen 

har behov for. I forbindelse med disse overvejelser 

anbefaler vi følgende:

HELHEDSPLANENS KOMPETENCER

• Formuler de kompetencer og styrker som hel-

hedsplanen besidder, som kan bidrage til en be-

skæftigelsesrettet mentorindsats.

• Overvej hvorvidt de boligsociale medarbejdere 

har de personlige kompetencer, det kræver for at 

være mentor, eller om forcerne i højere grad lig-

ger i at skabe netværk og brobygning til relevante 

aktører

• Det gode match mellem mentor og mentee er af-

gørende for en succesfuld mentorrelation. Tænk 

over hvordan helhedsplanen kan støtte op om-

kring dette.

• Overvej hvorvidt og hvordan de øvrige aktiviteter 

i helhedsplanen kan spille sammen med mentor-

indsatsen.

MÅLGRUPPENS BEHOV

• Afhængig af hvilken målgruppe der arbejdes 

med, kan der være behov for forskellige typer af 

mentorer. Overvej hvilken type mentor målgrup-

pen har behov for. I nogle tilfælde vil der blot være 

brug for et skub i den rigtige retning mens der, i 

andre tilfælde, er tale om mere tungtvejende per-

sonlige problemer.

EKSEMPLER PÅ BOLIGSOCIALE 
MENTORINDSATSER

EKSEMPEL PÅ KOMMUNALT SAMARBEJDE

Flere helhedsplaner på tværs af landet har fundet den 

samme model og indgået et formaliseret samarbejde 

med det lokale jobcenter om at fungere som virksom-

hedscenter. De boligsociale medarbejdere fungerer 

som mentorer for udsatte kontanthjælpsmodtagere, 

som er meget langt fra arbejdsmarkedet og ofte har 

personlige problemer ud over ledighed.  De ledige 

motiveres til at komme ud af passiv forsørgelse gen-

nem et praktikforløb i helhedsplanen med tæt opfølg-

ning af mentor og frivillige fra lokalområdet, og der 

arbejdes med den lediges personlige problemer.

Jobcentrene fremhæver, at helhedsplanerne er gode 

til at håndtere særligt udsatte målgrupper, som kan 

drage nytte af den rummelighed og fleksibilitet, der 

kendetegner det boligsociale arbejde. Ofte er de 

anviste borgere så udsatte, at kommuneren har van-

skeligt ved at placere dem andre steder. Der findes 

eksempler på, at mentees er kommet direkte i uddan-

nelse og job efter mentorindsatsen.

EKSEMPEL PÅ UNDERSTØTTENDE ROLLE

Helhedsplanerne samarbejder med et bredt felt af 

lokale professionelle og frivillige mentorkorps, og det 

mest almindelige boligsociale bidrag er at rekrutte-

re mentees til et eksisterende mentorkorps. Vores 

caseundersøgelse viser, at det som udgangspunkt 

ikke er ressourcekrævende for helhedsplanerne at 

rekruttere mentees, når de i forvejen har kontakt til 

målgruppen gennem andre aktiviteter i helhedspla-

nen, som f.eks. åben jobvejledning. Sammenlignet 

med jobcentrene er der, i de boligsociale jobvejled-

ninger, ligeledes god tid til at få introduceret mentor-

netværket grundigt til beboerne. I vores case påpe-

ger mentorkoordinatoren, at de henviste mentees fra 

helhedsplanen ofte er motiverede netop på grund af 

den grundige forventningsafstemning.

EKSEMPEL PÅ SOLOINDSATS

Endelig findes der gode eksempler på, at helheds-

planerne selv etablerer en indsats og selv rekrutte-



B E S K æ f t I g E L S E S m E n to r E r  f o r  u d S At t E  vo KS n E  -  KonKlusIoner

-  9  -

rer mentorer og mentees. En af de helhedsplaner vi 

har undersøgt har gode resultater med denne tilgang 

idet alle mentees har gennemført et mentorforløb, 

og 13 ud af 13 mentees er enten fastholdt i eller har 

færdiggjort en videregående uddannelse. Successen 

skyldes dels, at helhedsplanen er veletableret i lokal-

området med et godt netværk og dels, at målgruppen 

har et velafgrænset behov, som primært er målrettet 

støtte og sproglig hjælp til at gennemføre en uddan-

nelse.

ETABLERINGS- OG SAMAR-
BEJDSVANSKELIGHEDER

Vores spørgeskemaundersøgelse viser, at hver 4. hel-

hedsplan arbejder med beskæftigelsesrettede men-

torindsatser for voksne ledige. De efterfølgende inter-

view med projektmedarbejderne i helhedsplanerne 

viser, at mange af indsatserne oplever forskellige ud-

fordringer. Af de i alt 26 helhedsplaner er 16 helheds-

planer fortsat i etableringsfasen til trods for, at hoved-

parten af dem har modtaget tilsagn i 2012 eller tidligere. 

 

Det viser, at der er behov for yderligere at undersø-

ge, hvilke udfordringer helhedsplanerne står overfor, 

og hvordan etableringsfasen bedst kan understøttes. 

Helhedsplanerne agerer i et komplekst netværk af 

aktører, hvor helhedsplanens indsatser på den ene 

side skal tilpasses beboernes behov, og på den an-

den side tilrettelægges i forhold til de professionelle 

og frivillige aktører i lokalområdet. Derudover skal 

helhedsplanerne agere inden for nogle meget bre-

de rammer med få retningslinjer for arbejdsmetoder. 

Endelig er det en udfordring at helhedsplanerne ar-

bejder med en begrænset projektperiode. Det sætter 

store krav til projektstyring og medarbejdernes evner 

til at skabe dialog og samarbejde med mange aktører. 
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Et af hovedformålene med de seneste arbejdsmar-

kedsreformer er at reducere antallet af passive ledige. 

Udsatte ledige som har betydelige problemer ud over 

ledighed kunne tidligere få førtidspension uden krav 

om aktivering. Reformerne på arbejdsmarkedsområ-

det betyder blandt andet, at flere ressourcesvage og 

udsatte ledige nu bliver kanaliseret over i de kommu-

nale beskæftigelsesindsatser. Kommunerne står der-

med overfor at skulle tilbyde beskæftigelsesrettede 

forløb til en målgruppe, som er meget langt væk fra 

arbejdsmarkedet. En af de muligheder, som passer til 

denne målgruppe er mentorindsatser, og her kan det 

boligsociale felt være med til at løfte opgaven over for 

en målgruppe, som de ofte har kendskab til i  forvejen.  

Med kontanthjælpsreformen og førtidspensionsrefor-

men fra 2013 har kommunerne fået nye forpligtelser 

og muligheder i forhold til at arbejde med mentorind-

satser2. Førtidspensionsreformen giver kommunerne 

mulighed for at bevilge mentorstøtte til borgere under 

40 år, som en del af et ressourceforløb. (Beskæfti-

gelsesregionerne, 2013: 9). Kontanthjælpsreformen 

opdeler gruppen af kontanthjælpsmodtagere i to: De 

job- og uddannelsesparate, som er klar til at komme 

i arbejde, og de aktivitetsparate, der endnu har brug 

for en opkvalificering før de er klar til arbejdsmarke-

det. Aktivitetsparate borgere har pligt til at deltage i 

forskellige opkvalificerende forløb, som f.eks. arbejde 

i socialøkonomisk virksomhed, brobygning til uddan-

nelse m.v. Der findes imidlertid kontanthjælpsmod-

tagere, som, på grund af deres livssituation, ikke er i 

stand til at deltage i opkvalificerende forløb. De skal 

i stedet tilbydes en mentor. Som noget nyt har kom-

munen dermed pligt til at tilbyde disse særligt udsat-

te borgere mentorstøtte. Mentoren skal hjælpe og 

støtte borgeren til at få stabiliseret sin livssituation, 

så vedkommende bliver aktivitetsparat og klar til at 

deltage i en arbejdsrettet indsats. Det er interessant 

at bemærke, at formålet med den kommunale men-

torindsats blot er at løfte borgeren til et niveau, hvor 

deltagelse i en aktivitet, der er målrettet beskæftigel-

se er mulig, men det forventes ikke, at mentorstøtten 

leder direkte til beskæftigelse eller uddannelse. Med 

kontanthjælpsreformen bliver mentorstøtten altså en 

indsats, der er beregnet til at tage hånd om de ledi-

ge, der befinder sig allerlængst fra arbejdsmarkedet 

– og formålet med indsatsen er blot at få flyttet dem 

et skridt tættere på (Aftaletekst til kontanthjælpsre-

formen, 2013). 

Kommunernes forpligtigelse til at tilbyde mentorstøt-

te til de svageste grupper af ledige er ny. En under-

søgelse af kommunernes brug af beskæftigelsesret-

tede mentorer fra 2011 viser, at mentorindsatser, der 

tidligere har været sat i værk i kommunerne, primært 

har været målrettet matchgruppe et og to. Kun i tre 

procent af tilfældene har borgere i matchgruppe tre 

(som netop udgøres af de svageste grupper af kon-

tanthjælpsmodtagere) fået tilbudt mentorstøtte af 

kommunen (Mploy, 2011: 36-43). Med kontanthjælps-

Med de seneste arbejdsmarkedsreformer stilles der krav til at alle ledige modta-

ger en beskæftigelsesrettet indsats. Det betyder, at kommunerne står overfor en 

ny opgave i forhold til den gruppe af ledige, som er meget langt fra arbejdsmar-

kedet. Undersøgelsen viser, at der er mange ledige i de udsatte boligområder, og 

at der især er de langtidsledige, der vejer tungt i statistikken.

BAGGRUND

2. Læs mere om de juridiske rammer samt om etablering og drift af men-
torkorps i ”Mentorkorps - Håndbog om etablering, opkvalificering og 
vedligeholdelse af mentorkorps i beskæftigelsesindsatsen”, Beskæfti-
gelsesregionerne (2013).



B E S K æ f t I g E L S E S m E n to r E r  f o r  u d S At t E  vo KS n E  -  baggrund

-  1 1  -

reformen står kommunerne dermed over for en ny 

opgave i form af kravet om at tilbyde mentorstøtte til 

en målgruppe, som d e ikke tidligere har haft sam-

me forpligtigelse overfor:

Det er jo først med den nye kontanthjælpsre-

form, at der er kommet så stort et fokus på, at man 

skal tilbyde mentorindsatser. Mange kommuner 

har været pressede over det. De fik det jo først at 

vide i oktober sidste år (i 2013, red.) og de er jo 

bagud med det.

 

Natalia Frøhling, mentorkoordinator i Halsnæs 

Kommune

Med kontanthjælpsreformen er der dermed opstået 

en efterspørgsel efter indsatser, der kan løfte opga-

ven over for de allersvageste ledige. I forhold til denne 

målgruppe kan det boligsociale felt bidrage i et sam-

arbejde omkring mentorindsatser, da mange af de 

boligsociale kvaliteter som rummelighed og fleksibili-

tet kan bruges i arbejdet med udsatte grupper.

Der foreligger ikke mange studier, der påviser effekten 

af mentorindsatser for udsatte ledige. Dette skyldes 

blandt andet, at mentorindsatser ofte sættes i værk 

sideløbende med andre indsatser, og det kan derfor 

være kompliceret at isolere effekten af mentorindsat-

sen. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) 

har foretaget en metaundersøgelse af hvilke effekter 

mentorstøtte har på ledige og andre udsatte grupper. 

Undersøgelsen refererer til studier fra England og 

USA, der alle omhandler mentorindsatser, der gives i 

forbindelse med andre indsatser (Albæk et al., 2012). 

Studierne i USA og England er foretaget som kontrol-

lerede randomiserede forsøg. Sammenfattende kan 

det konkluderes, at mentorstøtte umiddelbart har po-

sitive effekter på omfanget af beskæftigelse for nogle 

udsatte grupper – særligt langtidsledige voksne og 

løsladte fanger. I England er det påvist, at mentorstøt-

ten for tre forskellige målgrupper udelukkende havde 

signifikant effekt for de langtidsledige voksne (Albæk 

et al., 2012: 35-40). De to effektstudier peger på, at 

netop de svageste i samfundet kan have gavn af en 

mentor. De to resultater er interessante i forhold til 

vores undersøgelse, hvor målgruppen for indsatsen 

netop er ledige voksne. Det er altså over for den grup-

pe, at mentorstøtten har vist sig at have størst effekt. 

Der findes ikke tilsvarende effektstudier af mentor-

støtte i Danmark (Jf. Albæk et al., 2012: 29). Selvom 

konteksten er anderledes og indsatsen afhænger 

af forskellige parametre, kan det alligevel tænkes, at 

nogle af de gode resultater, som indsatsen har haft 

for målgruppen i amerikansk og engelsk kontekst, 

kan overføres til Danmark. Et kvalitativt studie af erfa-

ringer fra jobcentre viser, at der findes flere forskellige 

forestillinger om, hvordan udsatte ledige bedst brin-

ges tættere på arbejdsmarkedet (Henriksen, 2009). 

Undersøgelsen peger på, at når de ledige har flere og 

mere alvorlige problemer ud over ledighed er en trin-

vis opkvalificering det mest virkningsfulde forløb. Så-

ledes skal helbreds-, adfærds- og sociale problemer 

bearbejdes inden den ledige er parat til at deltage i 

virksomhedspraktik ( jf. også Mygind et al., 2014). 

Et større dansk litteraturstudie af effekterne ved 

mentorindsatser konkluderer, at mentorindsatser 

har bedst chance for at lykkes, hvis relationen in-

debærer emotionel støtte og varer mindst et år. Un-

dersøgelsen viser desuden, at det er en fordel, hvis 

mentor ikke repræsenterer en formel institution 

(Christiansen, 2012). Med det forbehold at studiet 

primært omhandler udsatte børn og unge, støtter 

undersøgelsen forestillingen om, at der er behov 

for et langt sejt træk, og at jobcentre bør samarbej-

de med eksterne aktører for at sikre, at der findes 

tilbud, som henvender sig til alle udsatte målgrup-

per. Her har det boligsociale felt en rolle at spille. 

Mentorindsatser er ifølge den danske forsker Lars 

Holmboe, den rette indsats at iværksætte overfor 

marginaliserede grupper. Han udtaler i en artikel at 

”mentorer [er] et meget vigtigt politisk redskab, der 

i langt højere grad burde prioriteres, for at forhindre 

borgeres sociale eksklusion” (Holmboe i Buchardt, 

2013). Med kontanthjælpereformen er mentorindsat-

ser blevet prioriteret i forhold til de svageste ledige. 

Jobparate ledige eller aktivitetsparate ledige, der har 

mulighed for at deltage i andre forløb, har imidlertid 

ikke krav på at få tilbudt en mentor, på trods af at de 

kan have stor gavn af mentorstøtte i forhold til at fore-

bygge social eksklusion. En kvalitativ undersøgelse 
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af kommunernes erfaringer med kontanthjælpsmod-

tagere peger på, at kommunale medarbejdere vurde-

rer, at mentorstøtte er en af de enkeltfaktorer, der i høj 

grad gør en forskel. En mentor kan bringe borgeren 

ud af passivitet og isolation og understøtte borgeren i 

at blive fastholdt i de kommunale tilbud, han eller hun 

ellers er i fare for at frafalde. I forhold til andre aktø-

rer har en mentor desuden mulighed for at have en 

mere helhedsorienteret tilgang til borgeren (Boll et 

al., 2014 2014: 32f). Gruppen af ledige, som befinder 

sig lidt tættere på arbejdsmarkedet kunne dermed 

også have gavn af en mentor for at blive fastholdt i 

en positiv udvikling og for at undgå at blive yderligere 

marginaliseret. Da denne målgruppe ikke har krav på 

at få tilbudt mentorstøtte fra kommunen, er det der-

for oplagt at overveje, om det boligsociale felt kan bi-

drage til at løfte opgaven over for denne målgruppe. 

De fleste helhedsplaner tilbyder vejledning og rådgiv-

ning omkring beskæftigelse i forbindelse med én eller 

flere af deres aktiviteter. Center for Boligsocial Udvik-

lings tidligere undersøgelser viser, at der sandsyn-

ligvis ikke er to boligsociale beskæftigelsesindsat-

ser, der er ens. Fælles for dem er dog, at de primært 

beskæftiger sig med udsatte ledige med komplekse 

problemer, og at metoderne ofte er mere skræd-

dersyede og tilpasset den enkelte beboer end i den 

kommunale jobcenterindsats (Mygind, 2013).  Det bo-

ligsociale felt har dermed et godt udgangspunkt for 

at samarbejde omkring mentorforløb for forskellige 

grupper af ledige, da de både har et godt kendskab til 

målgruppen og mulighed for at skabe de nødvendige 

rammer, som kan rumme en meget udsat og forskel-

ligartet gruppe.

I det boligsociale arbejde under helhedsplanerne 

findes der mange forskellige eksempler på mentor-

indsatser. Erfaringerne er primært koncentreret om-

kring den yngre målgruppe og ofte målrettet uddan-

nelse eller forebyggelse i forhold til kriminel adfærd. 

Undersøgelser viser, at mentorindsatser baseret i 

lokalsamfundet er en af de mest talrige indsatser 

for unge 12-17-årige i risiko (Christensen, 2012: 8). 

Adskillige studier påviser den positive effekt af dis-

se indsatser over for den yngre målgruppe (Frede-

riksen et al., 2014: 7; Christiansen, 2012; Frede-

riksen og Madsen, 2013; Frederiksen et al., 2013). 

Der findes meget lidt viden om boligsociale mentor-

indsatser, som arbejder med gruppen af voksne ledi-

ge i de udsatte boligområder. Derfor vil vi rette fokus 

mod netop den gruppe i denne undersøgelse.
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UDVIKLINGEN I UDSATTE 
BOLIGOMRÅDER

Landets udsatte boligområder er udfordret af høje ar-

bejdsløshedstal og det vil kræve en massiv satsning, 

at indfri regeringens målsætning om at ændre bebo-

ersammensætningen og reducere antallet af perso-

ner på overførelsesindkomst. De beskæftigelses-

politiske mål kræver, at der gøres en indsats for alle 

ledige borgere, herunder også en indsats for at rykke 

de ressourcesvage ledige tættere på arbejdsmarke-

det. Kontanthjælpsreformen, som blev sat i kraft 1. ja-

nuar 2014 har til hensigt at støtte op om dette med løf-

tet om, at alle kontanthjælpsmodtagere skal modtage 

en indsats. Reformen peges der på mentorindsatser 

som et værktøj, der skal hjælpe de særligt udsatte le-

dige til at få stabiliseret deres liv i en grad, så de kan 

modtage en jobrettet indsats.

En af de udsatte grupper, som kunne have gavn af en 

mentorindsats er langtidsledige, og hvis man alene 

kigger på denne målgruppe fremgår det tydeligt, at 

der findes en stor koncentration af denne målgruppe 

i de udsatte boligområder, som er fastholdt i ledighed 

i to år eller mere. 

Nedenstående tabel viser at andelen af langtidsledi-

ge mere end dobbelt så stor i de udsatte boligområ-

der sammenlignet med resten af landet. Udviklingen 

viser at denne forskel gør sig gældende gennem de 

sidste 10 år på trods af betydelige konjunkturbetin-

gede udsving. De nyeste tal fra 2013 viser at 17 % af 

alle 18 til 64-årige beboere i udsatte boligområder er 

langtidsledige. Det tilsvarende tal for resten af befolk-

ningen er 8 %.

18% 18%
17%

15%

11%
10%

13%

15%
15%

17%

7% 7% 7% 6%
5% 5%

6%
7% 7% 8%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Langtidsledige 

Udsatte områder, bekymringslisten Befolkningen 

Figur 1. Andelen af langtidsledige i de udsatte boligområder sammenlignet med et repræsentativt udsnit af befolkningen. Kilde: Egne 
beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik.
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Andre har personlige udfordringer ud over ledighed, 

som fysiske eller psykiske lidelser, misbrug eller lig-

nende. Her er der brug for en helhedsorienteret til-

gang, som tager højde for den enkeltes situation. 

For sidstnævnte målgruppe er målsætningen på kort 

sigt at komme tættere på arbejdsmarkedet i høje-

re grad end mål om beskæftigelse. Målsætningerne 

for de boligsociale indsatser omfatter dermed både 

videreuddannelse og job, men også helhedsorien-

terede ressourceforløb, som skal hjælpe udsatte 

personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. 

Uanset om den ledige er placeret i hvad der tidligere 

blev betegnet matchgruppe 1, 2 eller 3 ( jobklare, ind-

satsklare eller midlertidigt passive) er den ledige som 

udgangspunkt tilknyttet et jobcenter. Helhedsplanen 

skal derfor kunne agere i samspil med jobcenteret og 

tage højde for de øvrige beskæftigelsesrettede tiltag, 

som den ledige deltager i.

 

 

 

 

3. ”Udsatte boligområder” defineres her som områder, der indgår på 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikts liste over udvalgte almene bo-
ligområder med problemer i forskelligt omfang – den såkaldte ”bekym-
ringsliste”.

Særligt aldersgruppen mellem 31-40 år bidrager til 

den dårlige statistik for de udsatte boligområder. 

Blandt denne aldersgruppe er mere end hver 5. be-

boer langtidsledig mod 9 % for befolkningen.

I denne undersøgelse har vi valgt at definere ”ledige” 

som de personer, der er tilknyttet jobcenteret, eller 

potentielt kunne have gavn af en beskæftigelsesret-

tet mentorindsats. Ledige omfatter dermed ”arbejds-

løse” og ”personer uden for arbejdsstyrken”, undtaget 

personer på barsel, efterløn, førtidspension og pensi-

on samt personer under uddannelse.

FOKUS PÅ UDSATTE VOKSNE LEDIGE I  DE 

BOLIGSOCIALE MENTORINDSATSER

Med denne rapport vil vi sætte fokus på udsatte voks-

ne over 18 år, og hvordan boligsociale mentorindsat-

ser kan bidrage til at bringe denne målgruppe tættere 

på arbejdsmarkedet.

Helhedsplaner, som arbejder med denne målgrup-

pe, beskriver, at mange er udsatte, fordi de har dår-

ligt netværk, manglende kendskab til det danske 

arbejdsmarked eller er udfordret på sproget. De har 

brug for hjælp til at blive introduceret til arbejdsmar-

kedet og brug for støtte til at bibeholde motivationen. 

14% 

22% 
20% 

13% 

17% 

9% 9% 
7% 6% 

8% 

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-64 år 18-64 år 

Langtidsledige opgjort efter alder 

Udsatte områder, bekymringslisten Befolkningen 

Figur 2. Andelen af ledige i 2013 opgjort efter alder i de udsatte boligområder i forhold til et repræsentativt udsnit af den øvrige be-
folkning i Danmark3 . Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik.
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Vores kortlægning viser, at der i mange helhedspla-

ner er en ambition og et ønske om at arbejde med 

beskæftigelsesrettede mentorindsatser. Denne un-

dersøgelse er baseret på 26 indsatser, som arbejder 

med en 1:1 relation og hvor målgruppen er voksne le-

dige.

Gennem telefoninterviews med projektlederne og 

medarbejdere fremgår det, at en betydelig del af dis-

se indsatser endnu befinder sig i etableringsfasen, 

til trods for, at hovedparten af helhedsplanerne har 

modtaget tilsagn i 2012 og 2013. Af de 26 helheds-

planer er kun otte indsatser reelt i gang, to indsatser 

er afsluttede og 16 indsatser er af forskellige årsager 

endnu i opstartsfasen eller ikke gået i gang.

 

I de kvalitative interviews bliver der peget på udfor-

dringer omkring samarbejde, som den hyppigste 

forhindring i etableringsfasen. Herudover er følgen-

de årsager til startvanskelighederne nævnt: at andre 

aktører varetager målgruppens behov, at målgruppen 

ikke er motiveret, at der gennem helhedsplanens øv-

rige aktiviteter er utilstrækkelig berøringsflade med 

målgruppen og at medarbejderne mangler mentor-

faglige kompetencer. Endelig er fem af helhedspla-

nerne nystartet i 2014 eller har ansat nye medarbej-

dere, og er derfor ikke kommet i gang. I de kvalitative 

interviews, hvor der blev spurgt til metoder, resul-

tater og organisering af mentorindsatserne, blev vi 

opmærksomme på, at det boligsociale felt på dette 

område stadig er i en fase, hvor metodeafprøvning og 

forsøg på at finde samarbejdsmodeller fylder meget 

og det lader til,  at de boligsociale mentorindsatser 

endnu forsøger at finde deres ben.

Indsatserne er af meget forskellig karakter både i 

forhold til hvilke aktører, der samarbejdes med, valg 

af metoder og målgruppe samt hvilken rolle helheds-

planen påtager sig i samarbejdet. Metodefriheden er 

en af de ting, som gør det boligsociale felt unikt, og 

uafhængigheden skaber gode rammer for skrædder-

syede løsninger og kreativ tænkning. Men det sætter 

samtidig store krav til styring af projekterne og evnen 

til at agere i et felt af mange aktører. Risikoen er, at der 

bruges unødvendigt mange ressourcer på at opfinde 

løsninger og gøre sig sine egne erfaringer for, hvad 

der virker og ikke virker.

Erfaringerne fra de 26 helhedsplaner har tydeliggjort 

behovet for at videreudvikle planlægningsprocessen 

og sætte de eksisterende praksisnære erfaringer ind 

i en ramme, så erfaringerne kan bringes i spil i  andre 

indsatser. På baggrund af interview med de 26 bo-

ligsociale medarbejdere vil vi i  det følgende fremlæg-

ge hvilke overvejelser, man med fordel kan gøre sig, 

ved planlægning og etablering af en mentorindsats. 

Kortlægningen viser, at mange boligsociale mentorindsatser har oplevet vanske-

ligheder i etableringsfasen. For at komme disse vanskeligheder til livs anbefaler 

vi dels, at man nøje identificerer målgruppens behov. Herudover er det vigtigt, at 

planlægningsfasen indeholder en kortlægning af hvilke lokale ressourcer der er 

til rådighed i helhedsplanen og i lokalområdet, og hvilke muligheder der er for at 

samarbejde om mentorindsatsen.

ETABLERING AF 
MENTORINDSATSER
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Overvejelserne er følgende:

• Målgruppens behov

• Samarbejde om mentorindsatsen 

• Lokale ressourcer

MÅLGRUPPENS BEHOV

De boligsociale medarbejdere har i kraft af deres 

daglige tilstedeværelse i lokalområdet gode mulig-

heder for at skabe et bredt netværk blandt beboerne. 

Det første trin i etableringsfasen handler om at være 

god til at lytte til beboerne og identificere et behov 

hos konkrete målgrupper, der ikke bliver varetaget 

af andre aktører ( jf. også Mygind, 2013: 12). Hvis mål-

gruppen ikke i forvejen kender de boligsociale med-

arbejdere, bør det overvejes, om andre aktiviteter 

i helhedsplanen kan anvendes som platform for at 

etablere kontakt og skabe en tillidsfuld relation.

EKSEMPEL: VIGTIGHEDEN AF MÅLGRUPPENS 

BEHOV

I helhedsplanen i Tingbjerg tilbyder Job- og Uddan-

nelseshuset vejledning til alle beboere og deler lo-

kaler med en fremskudt kommunal beskæftigelses-

indsats. Helhedsplanen har valgt at nedlægge deres 

mentorindsats, fordi det var for ressourcekrævende. 

Målgruppen for mentorindsatsen var jobparate bebo-

ere, som i forvejen benyttede helhedsplanens vejled-

ning. 13 beboere blev udvalgt til at få en erhvervsmen-

tor gennem Foreningen Nydansker. Tanken var, at de 

ville blive introduceret til erhvervslivet og få hjælp til 

jobsøgning fra en mentor med branchespecifik viden. 

Men projektlederen vurderer imidlertid, at mentorfor-

løbet generelt set ikke var en succes, idet kun syv 

ud af 13 mentees gennemførte mentorforløbet på et 

halvt år. Årsagerne hertil var, ifølge projektlederen, at 

deltagerne var meget fokuseret på at få et job på det 

tidspunkt i deres liv og de fleste kunne ikke overskue 

at investere tid og ressourcer i en mentorrelation og 

manglede derfor motivation. De havde ikke selv efter-

spurgt en mentor, og for nogle var mentorrollen både 

ukendt og for abstrakt. Derudover var dette mentorfor-

løb endnu et tilbud ud over både helhedsplanens job-

vejledning og jobcenterets beskæftigelsesindsats. 

Der var en øget frustration i forhold til hvad 

der ellers skete i deres liv, måske var de i gang med 

et jobsøgningskursus via jobcenter og måske hav-

de de været i praktik, uden at det førte til noget. De 

så det måske også lidt som endnu et projekt

Boligsocial medarbejder Antonella De Palo, 

Tingbjerg

Erfaringerne fra Tingbjerg peger på vigtigheden af 

at overveje nøje, om der findes et reelt behov for en 

mentorindsats hos målgruppen - og om målgruppen 

er motiveret til at deltage af egen lyst. 

I identificeringen af målgruppens behov er det væ-

sentligt først at beskrive målgruppens ressourcer og 

udfordringer. Her kan følgende spørgsmål være rele-

vante at overveje:

• Har målgruppen andre problemer ud over 

ledighed, som først må tackles? Hvilke? 

• Hvordan aktiveres og vedligeholdes målgruppens 

motivation for at deltage, og hvad kræver det?  

• Hvad er en realistisk målsætning for målgruppen 

på kort sigt? Er det uddannelse, beskæftigelse el-

ler handler det mere om før arbejdsmarkedspro-

gressioner?

Disse spørgsmål er centrale at besvare, for at afklare 

hvilken type mentor målgruppen har behov for.

SAMARBEJDE OM 
MENTORINDSATSEN

I nogle tilfælde kan det være en fordel at samarbejde 

med andre aktører i lokalområdet – kommunen eller 

et eksisterende frivilligt mentornetværk, som f.eks. 

Foreningen Nydansker, Røde Kors eller et lokalt men-

tornetværk. Derfor er det en god idé at undersøge, 

hvilke muligheder der er, for at indgå i et samarbejde 

omkring mentorindsatsen og hvilke aktører der er 

relevante at samarbejde med i lokalområdet. Se bila-

gene på CFBU's hjemmeside for inspiration til samar-
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bejdspartnere.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og KL anbe-

faler, at helhedsplaner og kommuner i højere grad end 

i dag samarbejder omkring de lokale indsatser. Hel-

hedsplanernes indsats vil ofte være et mindre, men 

værdifuldt bidrag til den samlede indsats i samarbej-

de med kommuner og veletablerede mentornetværk. 

Det handler med andre ord, om at finde en samar-

bejdsrolle, der ikke blev taget vare på andetsteds og 

tilpasse den i forhold til helhedsplanens ressourcer, 

andre lokale aktører og den konkrete målgruppe. Iføl-

ge spørgeskemaundersøgelsen er helhedsplanernes 

mest almindelige rolle i den samlede mentorindsats 

at rekruttere lokale beboere som mentees4.

På baggrund af målgruppens behov og kortlægnin-

gen af lokale ressourcer, kan de boligsociale med-

arbejdere vurdere hvilken løsning, der vil være den 

bedste i den givne kontekst. Det kan være alt fra at 

hjælpe målgruppen over til eksisterende tilbud, ind-

gå i et samarbejde omkring en mentorindsats eller 

iværksætte en selvstændig indsats.

På trods af mange igangværende samarbejder og et 

generelt ønske om at øge samarbejdet er det fortsat 

en udfordring for mange helhedsplaner, at finde frem 

til de konkrete snitflader i de enkelte indsatser og 

koble ressourcerne til en fælles indsats. Det gælder 

blandt andet for nogle af de mentorindsatser, som 

bruger langt tid på opstartsfasen. Det kan være res-

sourcekrævende at etablere et samarbejde omkring 

en indsats, og her kan det være en fordel, at parterne 

kender hinandens rammebetingelser. Problematik-

ken gælder på tværs af indsatsområder under det 

boligsociale felt og anbefalingerne lyder på, at der 

udarbejdes meget konkrete samarbejdsaftaler, og at 

fokus holdes på fælles mål (Nielsen et al., 2012).

Overvej følgende omkring samarbejde:

• Hvordan skabes der klare aftaler om rammebe-

tingelser og rollefordeling? 

• Hvordan sikres aftalerne udmøntet hos de for-

skellige udførende faggrupper?

EKSEMPEL: OVERVEJ SNITFLADERNE TIL 

SAMARBEJDSPARTNERE

I Halsnæs Kommune findes der en udbygget mentor-

indsats med 11 fastansatte og 30 frivillige, som hjæl-

per unge mellem 18 og 30 år, der har behov for særlig 

støtte og hjælp til at finde vej ind på arbejdsmarkedet. 

Det er kun i meget begrænset omfang lykkedes for 

helhedsplanen at definere en niche i den samlede 

indsats. Til trods for samarbejdsaftaler og koordine-

rende tværfaglige møder har det ikke været muligt, 

at realisere hensigterne om samarbejde på indsats-

niveau.

Ja, jeg har været postmanden, hvis man kan 

sige det sådan, og har sendt hele vores katalog af 

muligheder. Det brugte jeg faktisk hele 2012 på. Og 

starten af 2013, der var vi ved at være lidt trætte af 

at løbe postgang ind i jobcentret

Thomas Ren Kronby, Boligsocial Medarbejder i 

Høje Tøpholm

Indsatsen i Halsnæs Kommune har således oplevet 

startvanskeligheder på chefniveau og blandt pro-

jektmedarbejdere til trods for, at både kommune og 

helhedsplanens medarbejdere fra starten har været 

opmærksomme på, at der fandtes en målgruppe, som 

kunne have gavn af en mentor. I løbet af 2013 og 2014 

er der etableret et velfungerende samarbejde mellem 

det frivillige mentorkorps og kommunen. De har indtil 

videre haft held med at rekruttere både mentees og 

mentorer, og der har derfor ikke umiddelbart været 

behov for helhedsplanens ressourcer.

Helhedsplanen og kommunen har forskellige ramme-

betingelser, og deraf naturligt ofte forskellige tilgange 

til opgaveløsning. Det har også været tilfældet i dette 

eksempel, men efter de indledende møder blev det 

tydeligt, at kommunen havde langt flere ressourcer 

til at varetage opgaven, og helhedsplanen kunne så 

helt naturligt trække sig fra den aktivitet. I dag følger 

helhedsplanen nøje, at de udsatte unge fra boligom-

4. Spørgeskemaundersøgelse blandt projektledere foretaget i 2014. Her 
er medtaget de 26 indsatser, som arbejder med voksne ledige, er baseret 
på en 1:1 relation og hvis formål er beskæftigelse
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råderne profiterer af mentorordningen.

 

Den læring der kan trækkes fra eksemplet er, at hel-

hedsplanerne bør være villige til at genforhandle ak-

tiviteterne med Landsbyggefonden, når omstændig-

hederne omkring indsatserne ændrer sig.

LOKALE RESSOURCER

Det boligsociale arbejde bygger på lokale ressourcer. 

Derfor er det vigtigt at lave en grundig kortlægning af 

hvilke ressourcer, der potentielt kan komme i spil ved 

etableringen af en mentorindsats. Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter anbefaler konkrete værktøjer 

til at gennemføre kortlægningen, som handler om at 

skabe samspil mellem de lokale beboere, frivillige for-

eninger, institutioner og de fysiske omgivelser. Læs 

mere i ”Ressourcebaseret Udvikling af Lokalområ-

der” på ministeriets hjemmeside.

Helhedsplanerne bliver ofte fremhævet i kraft af de-

res særlige boligsociale kvaliteter: Tid, metodefri-

hed, rummelighed og lokalkendskab (f.eks. Mygind, 

2013: 12). Disse kvaliteter kan dog ikke nødvendig-

vis tages for givet. I nogle tilfælde er helhedsplanen 

velfunderet, og medarbejderne har et stort netværk 

i lokalområdet, men i nystartede helhedsplaner skal 

medarbejderne først opbygge lokale relationer. 

Helhedsplanens økonomiske ressourcer og de bo-

ligsociale medarbejderes netværk er centrale, når 

der skal træffes en beslutning omkring helhedspla-

nens rolle i mentorindsatsen.

Uanset om helhedsplanen har et godt lokalt netværk 

eller ej, er det vigtigt at overveje hvilke personlige 

kompetencer medarbejderne besidder, og om der er 

behov for videreuddannelse. I en analyse af mentorer 

i beskæftigelsesindsatsen lægges der særlig vægt på 

mentorernes personlige egenskaber som f.eks. em-

pati og tålmodighed (Mploy, 2011: 73). Lars Holmboe 

mener ligeledes at "kernen i alle mentorrelationer er, 

foruden etableringen af gensidig tillid, samtidig evnen 

til at reagere empatisk på andres erfaringer" (Holm-

boe, 2012:23). Der findes en række konkrete værktø-

jer om samtaleteknikker, menneskets grundmotivati-

on og dannelsen af meningsfuld tilværelse. Læs f.eks. 

mere her http://klim.dk/bog/Psykologisk_ilt.htm eller 

i Lars Holmboes ph.d. om inkluderende mentorering 

(Holmboe, 2012).

I kortlægningen kan følgende spørgsmål overvejes:

• Hvad findes der af eksisterende indsatser, og er 

der en målgruppe, som ikke er omfattet af den 

samlede indsats?

• Er der mulighed for at koble helhedsplanens res-

sourcer til en eksisterende mentorindsats i kom-

munens eller hos andre aktører?

• Hvordan kan de boligsociale forcer bringes i spil? 

Kan andre aktiviteter eller frivillige i helhedspla-

nen støtte op omkring en mentorindsats?

• Hvilke personlige kompetencer har de bo-

ligsociale medarbejdere og stemmer det overens 

med, hvad er der brug for i mentorindsatsen?

• Hvor mange ressourcer ønsker helhedsplanen at 

bruge på en mentorindsats?
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Kombinationen af ressourcekortlægningen og iden-

tificeringen af målgruppens behov skaber de over-

ordnede rammer for valget af mentorindsatsen. For 

det første kan forskellige målgrupper have brug for 

forskellig former for støtte, som er styrende for, om 

mentorens rolle primært er social eller erhvervsfoku-

seret. For det andet klarlægger ressourcekortlægnin-

gen, hvilken rolle helhedsplanen kan påtage sig i den 

samlede indsats. Figuren nedenfor illustrerer, at der 

ikke er færdige løsninger, men et helt kontinuum af 

forskellige muligheder for boligsociale mentorindsat-

ser afhængig af den konkrete kontekst.

Figuren viser, at beskæftigelsesrettede mentorind-

satser kan arbejde med forskellige typer af mentor-

relationer. Hvor nogle beboere har brug for en men-

tor, der lægger størst vægt på at opbygge personlige 

og sociale kompetencer vil andre være klar til at ind-

gå på arbejdsmarkedet, men blot have brug for hjælp 

til at tage det sidste skridt. For nogle giver det bedst 

mening at få støtte til at skrive jobansøgninger og 

blive introduceret til mentors netværk, mens andre 

aldrig har haft et job, har siddet i en lejlighed i tyve år 

og oplever det som en stor udfordring at deltage i en 

fælles kaffepause. Overordnet set kan man derfor 

sige, at en meget udsat målgruppe oftest har behov 

for en socialmentor, mens en mere ressourcestærk 

målgruppe kan have behov for en erhvervsmentor.

Figuren viser samtidigt, at helhedsplanen kan spil-

le flere forskellige roller i et samarbejde omkring en 

mentorindsats og være involveret i indsatsen i varie-

rende grad. Vi differentierer mellem helhedsplanens 

rolle som værende ”understøttende” eller ”central”. 

Boligsociale mentorindsatser kan være vellykkede 

både som solospillere og som supplement eller sam-

arbejdspartner til en eksisterende mentorindsats. Det 

er ikke muligt at konkludere, at én samarbejdsmodel 

er mere vellykket end en anden. 

I det følgende kapitel præsenteres tre eksempler på 

boligsociale indsatser, der arbejder med mentorind-

Boligsociale mentorindsatser kan tilrettelægges på mange forskellige måder, og 

stadig være succesfulde. Det afhænger helt af den konkrete målgruppes behov 

og hvilke ressourcer der er til rådighed i lokalområdet. I rapporten indgår tre ek-

sempler, der på meget forskellig vis har arbejder med boligsociale mentorindsat-

ser.

BOLIGSOCIALE 
MENTORINDSATSER

CENTRAL 

ROLLE

ERHVERVS- 

MENTOR

SOCIAL 

MENTOR

UNDERSTØTTENDE 

ROLLE

Figurens vertikale pil repræsenterer helhedsplanens rolle og 
den horisontale pil repræsenterer mentorens rolle
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tre cases, som har formået at agere på baggrund af 

en ressourcekortlægning og tilpasset deres indsats 

lokalt til en konkret målgruppe. Casen fra Bispehaven 

og Brønderslev udgør et eksempel på et formelt sam-

arbejde, hvor det boligsociale arbejde spiller en rolle i 

den ordinære beskæftigelsesindsats.

I Bydelsprojekt 3i1 i Esbjerg har helhedsplanen for-

mået at koble sig på en eksisterende mentorindsats 

og bidrager her primært med at rekruttere mentees. 

I Randers Nordby har de boligsociale medarbejdere 

taget udgangspunkt i beboernes behov, og har etab-

leret en indsats, der er tilpasset en specifik målgrup-

pe.

satser for voksne ledige. Vores præsentation af de 

tre cases viser et udsnit af de mange forskellige mu-

ligheder, der er for at arbejde med mentorindsatser. 

Casene udgør eksempler på boligsociale indsatser, 

der har taget forskellige valg i forhold til hvilken rolle 

helhedsplanen har i den samlede mentorindsats og 

om målgruppen primært har behov for erhvervs- eller 

sociale mentorer. 

En velfungerende indsats kan ikke nødvendigvis ko-

pieres fra ét udsat boligområde til andre. Alligevel 

kan erfaringer fra andre boligsociale indsatser være 

nyttig inspiration for at sammensætte sin egen lokalt 

tilpassede indsats. I det følgende kapitel præsenteres 
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Helhedsplanen Bispehaven i Aarhus og Mælkebøtten 

i Brønderslev har hver især indgået et formelt samar-

bejde med jobcenteret om at oprette et virksomheds-

center i helhedsplanen. Aftalen er, at jobcentret visi-

terer borgere til praktikforløb i helhedsplanen, hvor 

de matches med en boligsocial medarbejder, der 

fungerer som mentor.  Målgruppen er meget udsatte 

ledige, som befinder sig langt fra arbejdsmarkedet 

og som har væsentlige problemer udover ledighed. 

Mentorforløbet kan karakteriseres som et afklarings-

forløb med det formål at praktikanterne bliver aktivi-

tetsparate og dermed bliver løftet et skridt nærmere 

arbejdsmarkedet. Casen er et eksempel på, hvordan 

helhedsplaner kan spille en central rolle i en mentor-

indsats for en meget udsat målgruppe. Mentorerne i 

Bispehaven og Mælkebøtten arbejder derfor primært 

som socialmentorer.

I Aarhus og Brønderslev samarbejder de boligsociale helhedsplaner med kom-

munens jobcenter omkring de svageste ledige. Indsatserne tager form af meget 

nænsomme praktikforløb, hvor de borgere der er længst fra arbejdsmarkedet får 

mulighed for at indgå som praktikant i helhedsplanen. Som en vigtig del af det 

skånsomme praktikforløb fungerer en boligsocial medarbejder som mentor for 

borgeren.

CASE: SAMARBEJDE 
MED JOBCENTER

CENTRAL 

ROLLE SAMARBEJDE MED 

JOBCENTER. 

CASES: BISBEHAVEN 

OG MÆLEBØTTEN

ERHVERVS- 

MENTOR

SOCIAL 

MENTOR

UNDERSTØTTENDE 

ROLLE

BISPEHAVEN I AARHUS OG MÆLKEBØTTEN 

I BRØNDERSLEV 

De to helhedsplaner har i alt haft 45 praktikan-

ter gennem deres mentorforløb, 35 i Bispeha-

ven og 10 i Mælkebøtten i Brønderslev. Men-

torforløbene varer typisk seks til ni måneder.

Alle forløb har været individuelt planlagt og 

fulgt op med en arbejdsevnevurdering, som 

jobcentrene har benyttet i deres videre afkla-

ringsforløb for den enkelte ledige. 

Både i Bispehaven og i Mælkebøtten er der en klar 

aftale med jobcenteret om målsætningen med men-

torindsatsen. De henviste borgere skal gennemgå et 

afklarende forløb med det formål at komme videre 

i livet, og blive klar til at deltage i andre tilbud under 

jobcenteret.

Til forskel fra mange andre virksomhedscentre har 

helhedsplanerne mulighed for at tilbyde praktikanter-
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ne et meget skånsomt forløb, hvor der ikke skal tages 

hensyn til produktionskrav eller indtjening. Hvert en-

kelt mentorforhold har forskellige fokusområder af-

hængig af den enkelte praktikants behov. Der lægges 

dog altid stor vægt på den rummelige mentorrolle, og 

i kraft af de mange forskellige aktiviteter og netværk i 

lokalområdet har helhedsplanerne samtidig mulighed 

for at tilbyde den enkelte ledige en tilpas mænge ud-

fordringer. På jobcentrene kan man godt se fordelen 

ved de brede rammer i det boligsociale arbejde, som 

adskiller sig væsentligt fra andre virksomhedscentre 

på f.eks. produktionsvirksomheder, plejehjem og lig-

nende:

En af grundene til, at vi samarbejder med 

Mælkebøtten, er jo fordi, der er meget højt til loftet 

og fordi, det er lidt specielt. Der er ikke nogen for-

ventninger om, at du skal et eller andet helt be-

stemt, det er det, man finder ud af hen ad vejen. 

Man prøver nogle ting af, og det bliver ligesom lidt 

et fristed for dem, og de oplever at blive hørt. Og så 

vokser de. Det ser vi mange gange.

Jan Nielsen, virksomhedskonsulent i 

Brønderslev Kommune

Virksomhedskonsulenten, borgeren og mentoren af-

taler sammen rammerne for praktikforløbet. Der afta-

les mål for arbejdstider, og om der skal tages særlige 

skånehensyn. Ud over det bærer mentorforløbene i 

de to helhedsplaner præg af, at det ikke er nogen fast 

tilrettelagt plan. Forventninger til de ledige og deres 

arbejdsopgaver bliver udbygget undervejs i forløbet, 

efter hvad mentoren vurderer muligt. Denne måde at 

arbejde med målsætninger på, tager højde for, at der 

måske ligger en større udfordring, som må tackles før 

den ledige kan nærme sig det overordnede mål om at 

opnå beskæftigelse (Holmboe, 2010:22).

I slutningen af hvert forløb udarbejder mentoren fra 

helhedsplanen en arbejdsevnevurdering med beskri-

velse af psykiske og fysiske arbejdsevner, som over-

leveres til virksomhedskonsulenten i jobcenteret. Det 

er det egentlige produkt, som helhedsplanen leverer 

til jobcenteret..

MÅLGRUPPE

De to helhedsplaner har til sammen haft 45 prak-

tikanter gennem deres mentorforløb. De ledige er 

typisk mellem 30 og 55 år og har været uden for ar-

bejdsmarkedet gennem en længere periode. Fælles 

for dem er, at de kæmper med andre problemer end 

ledighed – f.eks. familien, sproget, misbrug, psykiske 

eller fysiske lidelser eller andet, der gør det svært at få 

et job. Nogle har siddet inde i en lille lejlighed i mange 

år på grund af krigstraumer. Andre har været alkoho-

likere, men er nu på et stadie, hvor man kan arbejde 

med dem. De fleste af dem mangler uddannelse, og 

kæmper med enten fysiske eller psykiske problemer. 

Ofte har de svært ved at se, hvor de kan bruges og 

hvad de kan bidrage med.

De mennesker jobcenteret sender min vej, 

det er netop dem, der ikke kan være i Føtex eller på 

plejehjem. Det er simpelthen for hårdt, fordi det er 

en arbejdsplads, hvor der skal produceres noget i 

den anden ende

Lone Nedergaard, projektleder i 

Mælkebøtten

Der er altså brug for en i udpræget grad håndholdt 

indsats, som bygger på den enkeltes ressourcer og 

behov og som kan rumme en meget svag borger. 

Både i Bispehaven og i Mælkebøtten er samarbejdet 

med kommunen baseret på, at helhedsplanen kan 

rumme de svageste ledige.

Erfaringer fra jobcenteret viser samtidig, at det bo-

ligsociale tilbud ikke passer til alle typer af ledige. I det 

boligsociale arbejde ligger der en del pædagogik, og 

arbejdsmetoderne er i høj grad baseret på samtaler. 

Jan Nielsen, som er virksomhedskonsulent i Jobcen-

ter Brønderslev fortæller, at nogle ledige har lyst til 

noget mere konkret, som at skrue på en maskine eller 

lignende. Så der er også behov for en forventningsaf-

stemning med borgeren.

MATCH

I Bispehaven har otte boligsociale medarbejdere fået 

en mentoruddannelse og kan dermed fungere som 

mentor for de visiterede borgere. I matchningen læg-
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ges der vægt på den personlige kemi og hvilke typer 

af opgaver, der passer til praktikanten. I Brønderslev 

er der tættere dialog mellem projektlederen i Mælke-

bøtten, Lone Nedergaard og virksomhedskonsulen-

ten. Matchningen foregår ved at virksomhedskonsu-

lenten henviser borgere, som vurderes at passe ind i 

kulturen i helhedsplanen. Begge helhedsplaner kob-

ler mentorindsatsen sammen med de øvrige aktivite-

ter i helhedsplanen og bruger frivillige lokale beboere 

til at støtte op omkring praktikanten:

De frivilliges væsentligste arbejdsredskab er 

en kaffekop. Det er svært at måle effekten af kaf-

fedrikning, men med kaffekoppen hører de store 

ører og den stille mund, og det er det, folk har brug 

for. Nogle af dem er meget dårligere end praktikan-

terne selv, og det betyder, at deres livssituation bli-

ver sat i perspektiv.       

Lone Nedergaard, projektleder i 

Mælkebøtten

De frivillige bidrager derved i høj grad til at skabe til-

lidsfuld kontakt, og deres personlige udfordringer be-

virker, at praktikanten kan se sin egen situation i et nyt 

perspektiv. De frivillige er ikke direkte blevet oriente-

ret om deres rolle i indsatsen, for mentorerne fra de 

to cases vurderer begge, at relationen skal være så 

naturlig som mulig, for at have bedst virkning.

MENTORFORLØBET

Da mentorforløbet er koblet sammen med praktik, er 

der mulighed for at udbygge selvtillid og afprøve prak-

tikanternes evner gennem konkrete arbejdsopgaver. 

Både i Bispehaven og i Brønderslev er praktikforløbet 

bundet op på de mange forskellige aktiviteter, som 

foregår under eller i samarbejde med helhedsplanen. 

Således er der mulighed for at blive tilknyttet bebo-

erhusets køkken, den frivilligt drevne genbrugscafé, 

ejendomsfunktionæren eller indgå i andre sammen-

hænge i boligområdet. Det skaber fleksibilitet og gi-

ver gode muligheder for at afprøve praktikanten i for-

skellige sammenhænge og med forskellige grader af 

ansvar. Diversiteten anvendes meget bevidst:

En praktikplads i køkkenet er mere strikt og 

minder om en arbejdsplads. Derimod handler prak-

tik i genbrugscaféen mere om at socialisere sig, få 

en omgangsform og indgå socialt på en arbejds-

plads - møde til tiden og sådan nogle ting

Kasper Søstrøm, projektmedarbejder i 

Bispehaven

Mentorens opgave er at bygge ovenpå og langsomt 

give praktikanterne mere ansvar. Hvis man stiller 

for mange krav sker der hurtigt frafald, fortæller bo-

ligsocial medarbejder Kasper Søstrøm.  Der fokuse-

res i stedet på, at praktikanterne skal kunne lide at 

være i boligområdet og føle en forpligtelse til stedet 

gennem personlige relationer til de boligsociale med-

arbejdere og ikke mindst til de frivillige i boligområdet.  

Lone Nedergaard fortæller, at en af de væsentligste 

ting i praktikforløbet er at bygge selvtilliden op, så 

praktikanterne får øjnene op for, at de kan mere end 

de selv tror – eller oplever at andre mennesker synes, 

de kan bidrage med noget. Arbejdsmetoden er den 

samme i de to boligområder.  Mentorerne udfordrer 

i forhold til arbejdsopgaverne, og samtidig bliver der 

lyttet tålmodigt og anerkendende.

I Trivselshuset (i Bispehaven, red.) er de gode til at 

rumme denne borgergruppe, som ofte har fysiske, 

psykiske og sociale barrierer i forhold til at kunne 

indgå på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Bor-

gerne er dermed begrænsede i deres muligheder 

for at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Trivselshuset har været rigtigt gode til at rumme 

disse borgere og aktivt forsøge at arbejde med at 

opkvalificere deres arbejdsevne.

Mette Lajer, Virksomhedskonsulent i 

Aarhus Kommune

På den måde arbejder mentorerne i de to boligområ-

der netop med den balance, som Lars Holmboe skri-

ver, er så vigtig for udvikling: At støtte op og skubbe 

på. Når udfordringer overkommes, medfører det en 

stor portion selvtillid (Holmboe og Møller, 2010: 42-

43).
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FORMÅL

Det langsigtede mål med forløbet er at støtte prakti-

kanten med at opnå bedre tilknytning til arbejdsmar-

kedet. På kort sigt er formålet, at de udsatte ledige 

bliver mere afklarede omkring deres situation og får 

opbygget personlige og sociale kompetencer. Alle 

parter i samarbejdet er enige om, at der er tale om 

et langt sejt træk. Der er ofte tale om borgere, som 

jobcenteret har vanskeligt ved at finde tilbud til.  Virk-

somhedskonsulenten i Brønderslev er meget tilfreds 

med mentorordningen og fremhæver, at han bliver 

klogere på, hvad næste skridt for borgeren kan være. 

Vi får nogle rigtig gode beskrivelser. Dem, vi 

henviser til helhedsplanen, ved ikke rigtig, hvor de 

er henne, og der er det jo guld værd for os at have 

sådan et sted her. Det rigtig gode ved det her sam-

arbejde er, at du (projektlederen i Mælkebøtten, 

red.) er rigtig god til at støtte op omkring borgeren 

og komme med bud på det videre forløb.

Jan Nielsen, virksomhedskonsulent i 

Brønderslev Kommune

I citatet ovenfor fremgår det, at virksomhedskonsu-

lenten i Brønderslev Kommune er glad for samar-

bejdet med helhedsplanen og tilfreds med det afkla-

ringsforløb som helhedsplanen tilbyder. Det samme 

gør sig gældende i Aarhus kommune. 

Selv om forløbene måske ikke altid fører direkte til be-

skæftigelse har de alligevel en stor betydning for de 

enkelte praktikanters selvfølelse og udvikling af per-

sonlige og sociale kompetencer. Mindst lige så vigtigt 

er det, at praktikanterne bliver inddraget og selv bliver 

klogere på en plan for fremtiden og blevet mere be-

vidste om deres egne evner og svagheder. 

Jeg synes i hvert fald, dem jeg har haft med 

at gøre, der har jeg kunne se en kolossal forskel fra 

første gang jeg er her og så efter tre måneder eller 

efter et halvt år, så er der sket en kolossal udvikling.

Jan Nielsen, virksomhedskonsulent i 

Brønderslev Kommune

Afklaringsforløbene i helhedsplanerne har dermed en 

væsentlig værdi for kommunen, der står med en mål-

gruppe, de har svært ved at sende andre steder hen. 

På grund af rummeligheden i det boligsociale arbejde 

er der plads til at praktikanterne kan udvikle sig på en 

relativ kort periode og helhedsplanerne udgør der-

med en vigtig samarbejdspartner for kommunernes 

jobcentre i forhold til den allermest ressourcekræ-

vende målgruppe.

RESULTATER 

Helhedsplanerne udarbejder arbejdsevnevurderin-

ger, som jobcentrene anvender i det videre forløb. 

I arbejdsevnevurderingerne indgår betragtninger 

om borgerens fysiske og psykiske arbejdsevner og 

dokumentet anvendes af jobcentret til at afgøre, om 

borgeren kan indgå i kommunens beskæftigelses-

rettede aktiviteter. Målsætningen med forløbet er, at 

praktikanterne bliver aktivitetsparate. Jobcentrene er 

tilfredse med samarbejdet og anser helhedsplanerne 

som en aktør på området, der har særlige kompeten-

cer til at håndtere en meget ressourcekrævende mål-

gruppe. Begge jobcentre har planer om at fortsætte 

samarbejdet efter samme model fremover.

OPSUMMERING

Vores interviewundersøgelse viser, at både jobcen-

teret og mentorer i de to helhedsplaner er meget til-

fredse med samarbejdet, og jobcentrene oplever, at 

de får udbytte af mentorindsatsen i helhedsplanerne. 

Parterne peger på, at de særlige boligsociale arbejds-

metoder skaber nogle unikke rammer, som er fordel-

agtig i arbejdet med nogle af de mest sårbare ledige. 

Særligt beboerhuset udgør et omdrejningspunkt for 

indsatsen. Her har praktikanternes mulighed for at 

skabe netværk med mennesker, som de kan relatere 

sig til og derved sætte deres egen situation i perspek-

tiv.

Praktikperioden er kort i forhold til,  at der generelt 

anbefales minimum et år for en virkningsfuld mentor-

relation (Christiansen 2012). Men forløbene er en del 

af en trinvis opkvalificering, hvor afklaringsforløbe-

ne igennem helhedsplanernes mentorindsats kun er 

første skridt på vejen. På den måde bliver der fortsat 

taget hånd om den enkelte.
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lys. Det var også sådan lidt af en succes. Ja, han er 

kommet tættere på. Han kan flere forskellige ting, 

men det vigtigste for ham det var, at han fik en af-

klaring, og en dialog om, hvor han var i sit liv. Han 

har meget sygdom, han har nogle psykiske pro-

blemstillinger og sådan nogle ting. Og det er jo ikke 

noget, vi bare lige kan løse, men han kan blive be-

vidst om, hvad det er, han kan arbejde med. Jeg 

tror, at alle dem, der går herfra, føler at de har fået 

noget ekstra med i rygsækken, og at de har fået no-

get at arbejde med. Måske er de ikke kommet i mål, 

men det tror jeg heller ikke, at man kan forvente på 

så kort tid.

Kasper Mortensen, projektmedarbejder i 

Bispehaven

Målsætningen på kort sigt er at gennemføre et afkla-

ringsforløb, og der føres i jobcentrene ikke statistik 

for deltagernes videre forløb. Det er derfor vanskeligt 

at dokumentere resultaterne af indsatsen. I helheds-

planerne oplever medarbejdere, at indsatsen gør en 

forskel for den enkelte. Da målgruppen er meget tung, 

er der naturligvis eksempler på, at der ikke sker en ud-

vikling i forhold til uddannelses- eller arbejdsmarke-

det, men der findes også eksempler på, at praktikan-

terne efter mentorforløbet kommer direkte i job eller 

starter på en uddannelse. 

Den sidste praktikant vi afsluttede med i sid-

ste uge sagde til afslutningsmødet, at han følte, 

han havde gået rundt i et mørke i fire år. Og de sid-

ste tre måneder, det var første gang, han havde set 



-  2 7  -

Helhedsplanen i Esbjerg (Bydelsprojekt 3i1) har etab-

leret et velfungerende samarbejde med et lokalt men-

tornetværk, der består af frivillige mentorer.  Casen 

repræsenterer et eksempel på en helhedsplan, der 

spiller en understøttende rolle i samarbejdet og udgør 

et væsentligt bidrag til indsatsen i form af rekruttering 

af mentees.  

I Esbjerg samarbejder helhedsplanen med et veletableret korps af frivillige men-

torer i byen. Helhedsplanen spiller en understøttende rolle i samarbejdet og hen-

viser relevante beboere til netværket.

CASE: SAMARBEJDE 
MED MENTORKORPS

CENTRAL 

ROLLE

SAMARBEJDE MED 

MENTORKORPS. 

CASE: ESBJERG

ERHVERVS- 

MENTOR

SOCIAL 

MENTOR

UNDERSTØTTENDE 

ROLLE

Netværket beskæftiger sig med integration af flygt-

ninge og indvandrere med primært fokus på be-

skæftigelse. Samarbejdet mellem helhedsplanen i 

Esbjerg og mentornetværket er meget positivt ifølge 

projektlederen af mentornetværket og projektchefen 

for helhedsplanen. Helhedsplanens primære rolle i 

samarbejdet består i at henvise mentees til mentor-

netværket. Helhedsplanen har fire bydelshuse, hvor 

der tilbydes social, juridisk og økonomisk rådgivning 

samt job- og uddannelsesvejledning. Når nyankomm-

ne flygtninge eller indvandrere henvender sig i et af 

de fire bydelshuse for at få rådgivning, bliver de anbe-

falet at tage kontakt til mentornetværket. De beboe-

re, der henvises fra helhedsplanen, er ofte afklarede 

og motiverede, når de møder op i mentornetværket, 

fortæller projektlederen af mentornetværket Tatiana 

Rusuberg. Hun anslår, at hun hvert år får cirka 30 nye 

mentees, som er blevet henvist af helhedsplanen:

Dem, vi modtager, der er henvist fra jobcen-

tret, har nogle gange slet ikke behov for en mentor 

– eller de er ikke motiverede for at få en mentor. 

Det er så vigtigt for motivationen, at idéen med 

mentorstøtten er formidlet ordentligt. Altså at man 

forstår at mentorrelationen er frivillig, men at en 

mentor ikke bare kan skaffe én et job. Man skal ar-

bejde for det. Det er de gode til at forklare i bydels-

BYDELSPROJEKT 3I1 I ESBJERG

 

Mentornetværket i Esbjerg/ Varde er en lokal 

frivillig forening.

Helhedsplanen i Esbjerg, Bydelsprojekt 3i1, 

har henvist mentees til Mentornetværket i Es-

bjerg/ Varde siden 2005.

Netværket har over 200 frivillige mentorer og 

i alt over 700 medlemmer
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projekt 3i1.

Tatiana Rusuberg, projektleder for 

Mentornetværk i Esbjerg/Varde.

Tatiana Rusuberg peger ovenfor på, at det boligsocia-

le felt kan bidrage til samarbejdet på en anden måde 

end f.eks. jobcentret kan. I det boligsociale arbejde er 

der typisk mere tid og dermed bedre muligheder for 

at give mentee et retvisende billede af, hvad en men-

torrelation indebærer.

Herudover udmunder samarbejdet mellem helheds-

planen og mentornetværket i, at de to instanser fra 

tid til anden laver aktiviteter sammen, som foregår i 

helhedsplanens bydelshuse – f.eks. foredrag, kurser, 

informationsmøder etc. Henvisningerne af beboere/ 

mentees mellem helhedsplanen og mentornetværket 

går desuden begge veje. Projektlederen af mentor-

netværket, Tatiana Rusuberg, fortæller, at hun er glad 

for at kunne vise mentees videre til helhedsplanens 

rådgivning, når de henvender sig for at få konkret vej-

ledning, som ikke kan foregå i regi af mentornetvær-

ket:

Bydelsprojekt 3i1 er en meget vigtig samar-

bejdspartner for os. (…) Nu er meget af rådgiv-

ningsarbejdet givet videre til bydelshusene i hel-

hedsplanen. Så vi henviser folk dertil og siger til 

folk, at ”hvis du bor i det og det område, så skal du 

henvende dig til den og den for at få rådgivning.

Tatiana Rusuberg, projektleder for 

Mentornetværket i Esbjerg/Varde.

Helhedsplanen i Esbjerg har dermed formået at finde 

et område, hvor de kan bidrage til samarbejdet med 

mentornetværket. Det gode samarbejde hviler i dette 

eksempel på, at helhedsplanen har et realistisk bille-

de af, hvor de kan (og ikke kan) bidrage. Herudover 

har projektchefen for helhedsplanen været med til at 

starte mentornetværket op i 2005 og har derfor også 

et naturligt ejerskab til indsatsen. Hun fortæller om 

vigtigheden af at finde en åbning, hvor man kan sup-

plere en eksisterende, velfungerende indsats:

Det er så vigtigt, at vi ved, hvilke indsatser og 

projekter, der eksisterer i vores kommune og områ-

de. Vi har selv været med til at oprette mentornet-

værket Esbjerg/Varde og ser ikke noget yderligere 

behov. Mentornetværket fungerer hamrende godt.

Susanne Rønne, Projektchef for 

Bydelsprojekt 3i1.

MÅLGRUPPE 

Hedsplanen henviser både ingeniører, sygeplejer-

sker og folk med fem års skolegang fra hjemlandet til 

mentornetværket. Det eneste kriterium for mentees 

er her, at de har anden etnisk baggrund end dansk. 

Projektchef for helhedsplanen, Susanne Rønne, 

fortæller dog, at det primært er kvoteflygtninge, som 

helhedsplanen henviser til mentornetværket, da de 

typisk ikke har et netværk i Danmark.

Målgruppen for indsatsen spænder bredt, og derfor 

har det også været nødvendigt at tage udgangs-

punkt i mentees specifikke behov og tilbyde et bredt 

spektrum af forskellige mentortyper. Mens nogle har 

behov for en erhvervsmentor, der kan hjælpe med 

at skrive ansøgning og CV, vil andre have behov for 

en socialmentor eller en mentor, der hjælper med at 

træne dansk og på den måde forberede mentee til ar-

bejdsmarkedet.  Derfor placerer mentornetværket sig 

midt på spektret mellem at arbejde med socialmento-

rer og erhvervsmentorer, da der arbejdes med at til-

passe mentortypen til hver enkelt mentees specifikke 

behov.  Mentortyperne holdes i høj grad adskilt. Hvis 

en mentee får tildelt en erhvervsmentor, forventes det 

ikke, at mentor ligeledes hjælper med personlige el-

ler sociale problemer. Det har erhvervsmentorerne i 

netværket ofte ikke tid og overskud til.  Det er ren fag-

lig vejledning. Derfor er den indledende vurdering af 

mentees behov ekstra vigtig.

MATCH

Vejen til succes går, ifølge Tatiana Rusuberg, gennem 

det gode match:

For det første er det rigtige match meget vig-

tigt. At mentor og mentee passer sammen. At de-
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res forventninger matcher, og at deres personlig-

hed matcher. 80 % af succesen det er, at man laver 

det rigtige match. 

Tatiana Rusuberg, projektleder for 

Mentornetværket i Esbjerg/ Varde.

Det er da også matching og forventningsafstemning, 

der bruges flest ressourcer på. Tatiana holder en 

samtale med både mentor og mentee, når de melder 

sig til netværket. Her spørger hun ind til interesser, 

faglig baggrund, personlig baggrund etc.  Hun vurde-

rer herefter, hvilken type mentor den enkelte mentee 

har behov for, og matcher de to ud fra forskellige kri-

terier. Det første møde mellem mentor og mentee er 

uforpligtende. Det er mentors og mentees chance for 

at se hinanden an og undersøge om kemien passer. 

Herefter skal de begge melde tilbage til Tatiana, om 

de ønsker at fortætte i mentorrelationen eller at blive 

matchet om.

MENTORFORLØBET

De specifikke rammer for de enkelte mentorforløb af-

tales af mentor og mentee, men der lægges op til,  at 

man mødes 1-4 gange om måneden, og at forløbet va-

rer mellem et halvt og et helt år ( jf. Christiansen 2012).

FORMÅL

I denne indsats lægges der primært vægt på, at men-

tee har behov for at få udvidet sit netværk for at kom-

me i uddannelse, arbejde og mere generelt blive en del 

af det danske samfund. Mentornetværket i Esbjerg/ 

Varde er en forening med nedskrevne vedtægter og 

et defineret formål om ”at skabe gode muligheder for 
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integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Es-

bjerg og Varde Kommuner” (www.mentoresbjerg.dk). 

Formålet for indsatsen er dermed relativt bred, hvilket 

stemmer overens med de meget forskellige udgangs-

punkter, som målgruppen har.

RESULTATER

Mentornetværket i Esbjerg /Varde har matchet 72 

nye mentorpar i 2013. Heraf var ca. 30 mentees hen-

vist af helhedsplanen. 17 mentees kom i beskæftigel-

se i 2013 og syv kom i uddannelse. Projektlederen 

for mentornetværket, Tatiana Rusuberg, vurderer at 

dette er et godt resultat i forhold til hvor relativt få 

ressourcer, der bruges til at nå dertil. Hun fortæller, at 

det lokale jobcenter er imponeret over hvordan men-

tornetværket kan hjælpe så mange mennesker i be-

skæftigelse ved brug af relativt få ressourcer.

Som det fremgår ovenfor er Tatiana Rusuberg meget 

tilfreds med samarbejdet med den lokale helheds-

plan. Helhedsplanens styrke i samarbejdet er særligt, 

at medarbejderne tager sig tid til at forklare potentiel-

le mentees om mentornetværket. Herudover værd-

sætter mentornetværkets projektleder den rekrutte-

ringsplatform som helhedsplanens rådgivning udgør. 

OPSUMMERING

Erfaringerne fra Esbjerg peger på flere pointer. Hel-

hedsplanen har haft succes med at finde sin plads i 

samarbejdet med et mentornetværk ved at henvise 

egnede beboere til mentornetværket. Casen illustre-

rer dermed en model for hvordan helhedsplanen kan 

indtage en mere understøttende rolle i forhold til en 

mentorindsats. Helhedsplanens bidrag til indsatsen 

er værdsat af mentornetværket, og de to aktører har 

et tæt samarbejde, som ligeledes består i at arrange-

re fælles oplæg, kurser etc. 

Den tætte kontakt mellem projektchefen for helheds-

planen og projektlederen for mentornetværket har 

utvivlsomt været medvirkende til,  at henvisningen 

af beboere har været succesfuld.  Et opmærksom-

hedspunkt for andre helhedsplaner i en lignende si-

tuation er derfor vigtigheden af, at udnytte den unik-

ke position de har i forhold til at rekruttere mentees 

gennem deres kontakt til beboerne i området. Denne 

position bør ikke kun anvendes til at henvise bebo-

ere til andre aktiviteter i helhedsplanen, men også 

til et netværk af frivillige, som kan hjælpe beboerne. 

Mentorindsatsen i Esbjerg har udviklet et spørgeske-

ma, som både mentor og mentee udfylder. Skemaet 

kan hente på CFBU's hjemmeside, og kan bruges 

som inspiration til,  hvordan både klare målsætninger 

og mere bløde resultater kan dokumenteres.
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Mentorindsatsen i Randers Nordby udgør et godt 

eksempel på et projekt, hvor boligsociale medarbej-

dere har været lydhøre overfor beboernes behov og 

”grebet bolden”. Helhedsplanen spiller i denne case 

en central rolle, da det udelukkende er en boligsocial 

medarbejder, der driver indsatsen.

Indsatsen er opstået ved, at en pædagogstude-

rende, som boede i boligområdet og deltog i andre 

af helhedsplanens aktiviteter, henvendte sig til en 

boligsocial medarbejder for at få hjælp til de skriftli-

ge opgaver på studiet. I begyndelsen hjalp den bo-

ligsociale medarbejder selv den studerende, men 

efterhånden, som behovet steg og flere studerende 

efterspurgte sparring, måtte medarbejderen i hel-

hedsplanen rekruttere flere mentorer. Indsatsen er i 

dag en velforankret del af Helhedsplanen for Randers 

Nordby og fungerer som en indsats, der udelukkende 

styres af helhedsplanen: Mentee og mentorer rekrut-

teres af en boligsocial medarbejder, de matches af 

den boligsociale medarbejder, og de mødes primært 

i beboerhuset. Trods helhedsplanens høje grad af in-

volvering i projektet fortæller boligsocial medarbej-

der Sonja Björg Gudnadottir, at de kun bruger nogle få 

timer om ugen på det. Dette kan blandt andet skyldes 

de boligsociale medarbejderes netværk i lokalområ-

det, der letter rekrutteringen af mentorer betydeligt. 

Det har ikke krævet meget arbejde fra helhedspla-

nens side at rekruttere mentees til indsatsen. De har 

selv henvendt sig til helhedsplanen for at få en men-

tor efterhånden som rygtet om indsatsen blev spredt. 

Mentorerne udgøres af andre beboere i området, der 

har samme faglige baggrund som de studerende, den 

boligsociale medarbejder, som hjælper på frivillig ba-

sis, og andre aktører, som de boligsociale medarbej-

dere kender gennem deres netværk.

I Randers har de boligsociale medarbejdere været gode til at lytte til beboernes 

behov og har ladet en mentorindsats vokse op fra bunden. Indsatsen består af 

støtte og sparring til studerende i boligområdet, som er i fare for at frafalde stu-

diet. Mentorerne udgøres både af ressourcepersoner i boligområdet og af per-

soner i de boligsociale medarbejderes netværk. 

CASE: SOLOINDSATS

RANDERS NORDBY 

Indsatsen har varet siden marts 2013 og har 

fokus på uddannelse.

 

17 mentees har modtaget hjælp gennem net-

værket, heraf har fem fuldført en uddannelse.

CENTRAL 

ROLLE

SOLOINDSATS 

CASE: RANDERS

ERHVERVS- 

MENTOR

SOCIAL 

MENTOR

UNDERSTØTTENDE 

ROLLE
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MÅLGRUPPE

Siden indsatsen blev startet op for et par år siden har 

17 studerende indgået i et mentorforløb. 14 af de 17 

mentees har etnisk minoritetsbaggrund og største-

delen er studerende på en videregående uddannelse 

eller HF enkeltfag. Størstedelen af dem er kvinder i 

30’erne, som har børn. Flere af dem er enlige mød-

re. Boligsocial medarbejder i Randers Nordby, Sonja 

Björg Gudnadottir, vurderer, at alle 17 mentees har 

været (eller er) i risiko for at frafalde deres uddannel-

se på grund af sproglige vanskeligheder eller økono-

miske bekymringer. 

FORMÅL

De boligsociale medarbejdere har vurderet, at mål-

gruppens behov primært består af sparring i forhold 

til deres uddannelse, og at de i mindre grad har brug 

for hjælp til at overkomme sociale eller personlige 

problemer. Derfor er mentorindsatsens hovedformål 

at hjælpe mentees med at blive fastholdt i uddannel-

se. Sonja Björg Gudnadottir forklarer behovet såle-

des:

Det kan være svært når man skal skrive lange 

opgaver på bachelorniveau på dansk. Derfor kan 

nogen af dem have brug for hjælp til det sproglige. 

Til at rette opgaver igennem og sådan. For andre 

har det også bare været det at komme i gang med 

at skrive noget og at få noget sparring på det, man 

har gang i.

Sonja Björg Gudnadottir, boligsocial 

medarbejder i Randers Nordby

MATCH

Indsatsens fokus på uddannelse afspejles også i må-

den, hvorpå mentor og mentee matches. Her tager 

den boligsociale medarbejder, der står for matchin-

gen, udgangspunkt i mentees faglige behov og finder 

en mentor med den samme baggrund. F.eks. har hun 

taget kontakt til en ledig beboer i området, som er ud-

dannet pædagog. Han fungerer nu som mentor for en 

pædagogstuderende, der har svært ved at gennem-

føre studiet. Den boligsociale medarbejder deltager i 

det første møde mellem mentor og mentee for at sikre 
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sig, at rammerne for forløbet er på plads. Rammerne 

fastlægges ud fra den enkelte mentees behov og 

mentors ressourcer.

MENTORFORLØB 

Rammerne for de enkelte mentorforløb er ikke defi-

neret på forhånd. Mens nogle studerende mødes med 

deres mentor en gang om ugen, er der andre som 

udelukkende har behov for hjælp omkring eksamens-

tiden, eller når der skal arbejdes på skriftlige opgaver. 

Nogle vælger at mødes i beboerhuset, andre mødes 

privat. Til spørgsmålet omkring hvorfor de studeren-

de vælger at komme i helhedsplanen for at få hjælp til 

studiet i stedet for at henvende sig til den etablerede 

lektiecafé i byen, svarer Sonja Björg Gudnadottir, at 

det til dels handler om den fysiske placering:

 

Deres lektiehjælp ligger i byen, så der skal 

man også transportere sig derned. Helhedsplanen 

har lokaler i boligområdet – i bunden af en af blok-

kene. Så det er sikkert en af grundene til, at de stu-

derende hellere vil komme her.

Sonja Björg Gudnadottir, boligsocial 

medarbejder i Randers Nordby

RESULTATER

Ud af de 17 mentees, som har været igennem et men-

torforløb i Randers Nordby er to færdiguddannede 

pædagoger, en har fuldført HF, en er færdiguddannet 

bedemand og to har gennemført et grundforløb. De 

resterende 12 er fastholdt i uddannelse. 

OPSUMMERING

Mentorindsatsen i Randers Nordby illustrerer, hvor-

dan en helhedsplan kan være lydhør overfor bebo-

ernes behov og tilpasse en indsats herefter. Selvom 

indsatsen udelukkende drives af helhedsplanen bru-

ges der ikke mange ressourcer på den. Dette skyldes 

sandsynligvis, dels at målgruppen er meget velaf-

grænset, og selv henvender sig i helhedsplanen. Des-

uden har de boligsociale medarbejdere tilsyneladen-

de et bredt og velforankret netværk i lokalområdet, 

som de kan rekruttere mentorer igennem.
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