


Formål med frivillige mentorer 

• At styrke den tidlige og forebyggende indsats på ungeområdet i 
samspil med civilsamfundet 

 

• At skabe nye løsninger og styrke kvaliteten af sociale 
velfærdsopgaver i samarbejdet mellem frivillige og myndighed 

 

• Inddragelse af civilsamfund og fokus på aktivering af 
medborgerskab 

 

• Udforskning af potentialer og synergieffekter i samarbejdet mellem 
myndighed og frivillige  

 

 

 

 



 

• Målgruppen er 13-18 årige unge, som har begået 

kriminalitet eller som er kriminalitetstruede 

 

• 12 mentorer i alderen 20-55 år med forskellige baggrunde 

er rekrutteret i okt. 2010 

 

• Der er i dag 9 aktive mentorer 

 

• 19 unge har været matchet siden opstart i okt. 2010. P.t. er 

alle ni matchet og to på venteliste.  

 

 



Organisering 

 
• Mentorerne er organiseret under Social og Sundhed 

 

• Forebyggelsesteam sikrer at der er det rette 
henvisningsgrundlag til mentorordning 

 

• Unge henvises primært gennem forvisitation og af 
rådgivere 

 

• Samarbejdsaftale med mentorer hvor gensidige 
forventninger er klargjort 

 

 



Udsagn fra de unge 

 
• Jeg kan bruge min mentor, hvis jeg er ked af det og har brug for at 

snakke  

 

• Vigtigt at mentor har tavshedspligt og er udenforstående - neutral  

 

• Mentor kan med sin baggrund som tidligere selvstændig murer 
hjælpe med kontakter til læreplads  

 

• "Gamle mennesker" har erfaring og kan give gode råd 

 

• Mentoren står lidt på sidelinjen - han er ikke så direkte involveret i 
de problemer jeg har som min familie 

 



Hvad er fordelene ved at inddrage frivillige? 
 

• Den frivillige relation gør en anden forskel! Fordi de har 
et særligt engagement og ikke repræsenterer systemet 

 

• Frivillige kan have en anden tilgang end den 
professionalle og en anden ramme at agere i – andre 
muligheder for metodeudvikling 

 

• Det offentlige tilbud og frivillige udgør tilsammen et 
stærkere netværk omkring den unge 

 

 

 



Gode råd i nye samspil med civilsamfund 

 

• Frivillige er der af lyst og ikke pligt – derfor skal de støttes, inddrages 
og motiveres ellers forsvinder de 

 

• Klare rammer med respekt for frivillighedens særkende 

 

• Frivilligt arbejde er ikke gratis – ressourcer til uddannelse, opfølgning 
og evaluering 

 

• Nye samarbejdsrelationer kræver tillid og risikovillighed   

 

• Husk inddragelse af frivillige i udformning af tilbud og styring – undgå 
at der skabes en ny type BUM model,hvor kommunerne bestiller 
opgaver hos frivillige 

 

 

 

 

 



• Knopskydning af nye projekter i forlængelse af mentorordning 

 -Frivillig økonomisk rådgivning er etableret i samarbejde med lokalt pengeinstitut 

 

• I foråret starter mentorerne en frivillig foreninger, som Social og Sundhed vil etablere 
en samarbejdsaftale med 

 

• Kobling af mentorer og unge til andre af byens frivillige kulturforeninger, som led i 
brobygning ind i positive miljøer 

 

Mine kontaktinfo: Stine Skov Rasmussen, Social og Sundhed, e-mail: 
Stinesr@roskilde.dk, tlf.: 4631 5227 

 

Mentorer på psykiatriområdet? 

• Frivillige sociale mentorer kan skabe brobygning for borgeren mellem 
systemerne 

http://www.discus.dk/PWProjects.aspx?lang=da&mi=7&itmimain=3&itmi=349&it=323  
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