Manual kring mentorskapsprogram
Startas 2 gånger/år med cirka 20-25 matchade par. Första programmet pågår mellan september-maj
och det andra mellan januari-november.

Information om upplägg för mentorskap mellan september- maj:
Rekrytering av mentorer och mentorsmingel:
Utlysning av mentorer görs och rekrytering av mentorer sker i samband med ett mentorsmingel den
3 september. Då erbjuds även möjlighet för att bli mentor till januaristarten.

Matchningen samt utskick av besked:
Matchning är klar senast den andra torsdagen (10/9) september och besked skickas till
mentorer/adepter.

Utbildning för mentorer/adepter
Den tredje onsdagen i september (16/9) utbildas adepterna, och torsdagen (17/9) mentorerna. Till
dessa tillfällen bjuds också in före detta mentorspar som kan svara på frågor och berättar om sina
erfarenheter.

Kick-off
Programmet startas den fjärde torsdagen i september (24/9)och matchade paren presenteras. Även
mentorer från pågående program bjuds in för erfarenhetsutbyte samt mingel. Dagen inkluderar även
ett inspirationsseminarium.

Parträff 1: första veckan i oktober.
Parträff 2: första veckan i november.
Parträff 3: första veckan i december.

Mitträff
Fokus på avstämning och inspiration i sista torsdagen i januari i form av ett inspirationsseminarium.
Mentorer från nystartade programmet bjuds också in för som en gemensam aktivitetet.

Parträff 4: sista veckan i februari.
Parträff 5: sista veckan i mars.
Parträff 6: sista veckan i april.

Avslutningsträff
Programmet avslutas i sista torsdagen i maj i form av en inspirationsdag där mentorsparen är i fokus.
Även mentorsparen från det andra programmet bjuds in för ett mingel på kvällen.

Trepartssamtal:
Under hela programmet men framförallt i samband med avslutningen kommer det att erbjudas ett
trepartssamtal för mentorsparen för att avsluta mentorssamarbetet mellan mentor och adept.

Information om upplägg för mentorskap mellan januari- november:
Rekrytering av mentorer samt matchningen:
Utlysning av mentorer görs och rekrytering av mentorer sker i samband med ett mentorsmingel den
3 september.

Matchningen samt utskick av besked:
Matchning är klar i december och senast första fredagen i januari skickas ut matchningsbeskedet till
mentorer/adepter.

Utbildning för mentorer/adepter
Sista onsdagen i januari utbildas adepterna, och torsdagen mentorerna. Till dessa tillfällen bjuds
också in före detta mentorspar som kan svara på frågor och berättar om sina erfarenheter.

Kick-off
Programmet startas andra torsdagen i februari då även mentorer från pågående program bjuds in för
erfarenhetsutbyte samt mingel. Dagen inkluderar även ett inspirationsseminarium.

Parträff 1: första veckan i mars.
Parträff 2: första veckan i april.
Parträff 3: första veckan i maj.

Mitträff
Fokus på avstämning och inspiration i andra torsdagen i juni i form av ett inspirationsseminarium.
Mentorer från nystartade programmet bjuds också in för som en gemensam aktivitetet. På kvällen
ordnas ett mentorsmingel då mentorer för augusti/september starten rekryteras.

Parträff 4: sista veckan i augusti.
Parträff 5: sista veckan i september.
Parträff 6: sista veckan i oktober.

Avslutningsträff
Programmet avslutas i andra torsdagen i november i form av en inspirationsdag där mentorsparen är
i fokus. Även mentorsparen från det andra programmet bjuds in för ett mentorsmingel på kvällen då
även mentorer för januari/februari starten rekryteras.

Trepartssamtal:
Under hela programmet men framförallt i samband med avslutningen kommer det att erbjudas ett
trepartssamtal för mentorsparen för att avsluta mentorssamarbetet mellan mentor och adept.

