Om UU-Vestegnen
KONTAKT UU-Vestegnen
I grundskolen kan vejlederen træffes på de skoler, de er tilknyttet.
Ungevejlederen træffes på en adresse i den kommune, hvor den unge bor.
Det er muligt at kontakte vejlederen via mail eller mobiltelefon.
Disse kontaktoplysninger fremgår af UU-Vestegnens hjemmeside.

Find din Vejleder

UU-Vestegnen

Vil du være mentor?
UU-Vestegnen
Vognporten 2, 1.
2620 Albertslund
Tel: 4332 1000
uu-vestegnen@uu-vestegnen.dk
Web: www.uu-vestegnen.dk

….til dig, som har tid, lyst og overskud til at ville
gøre en forskel for en ung.

Du kan blive mentor
Vidste du, hvad du ville være, da du var 15/16 år?
Kunne du godt have brugt én at tale med om den store
beslutning,- det at skulle vælge uddannelse?
Du kan blive mentor og være med til at hjælpe en ung
med at beslutte, hvad han/hun skal efter grundskolen.
Som mentor kan du sammen med vejlederen være med
til at give en ung en god overgang til en ungdoms uddannelse.
Hvem er den unge?
•
•
•
•
•
•

Normalt begavet, men måske lidt usikker
Kan have et svagt socialt netværk
Kan have lettere personlige problemer
Mangler måske en voksen rolle - model
Har ofte haft en negativ skoleoplevelse
Er i risiko for at falde fra en ungdoms uddannelse eller ved ikke, hvilken han/hun skal vælge
Hvem er du?

•
•
•
•

Du har tid, lyst og overskud til at ville hjælpe et ungt
mennesker
Du vil gøre en forskel for en ung og hans/hendes
fremtid
Du behøver ikke have en bestemt uddannelsesmæssig og /eller faglig baggrund
Du er villig til at dele ud af dine erfaringer, udvide
den unges horisont og komme med gode idéer

Din opgave som mentor vil være at:
•
•
•
•
•

Holde jævnlig kontakt med den unge
Styrke hans/hendes personlige og sociale kompetencer
Diskutere hans/hendes uddannelsesønsker og krav
Evt. at tage med til ”Åbent hus” arrangementer og/eller en
uddannelsesmesse
Formidle kontakt til vejlederen og mentor på den nye skole

Dine opgaver vil naturligvis være tilpasset den pågældende unges behov.
Herunder vil dit mentor-forløb være fleksibelt og uden et fast
timeantal, således at det passer dig. Normalt er der dog afsat
ca. 2 timer pr. uge.

Vi tilbyder
Som mentor får du introduktion til mentorarbejdet og indføring i
en række praktiske værkstøjer. Du får endvidere mulighed for
at udveksle erfaringer med andre mentorer og vejledere i et debatforum. Disse møder finder sted ca. hver 2. måned og varer
2 timer.
Kontakt
Vil du gerne være mentor kan du kontakte:
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
Udd.vejleder Vibeke Rantzau, tlf.: 2428 7573
E-mail: vibeke.rantzau@skolekom.dk
Se mere på www.uu-vestegnen.dk

