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Mentorrollen
Del 1

Om at være mentor

Som mentor stiller du din viden og livserfaring til

har selv ønsket at få en mentor og er derfor som

rådighed for et andet menneske i en periode. Du

udgangspunkt motiveret til at lytte til dine råd. Du

opbygger en relation til en person, der har fået en

kan skabe et frirum til at tale om svære emner eller

dom for en kriminel handling, og forsøger at hjælpe

problemer og diskutere løsningsmuligheder, uden

vedkommende med at blive bedre til at håndtere

at det er en del af et behandlingsforløb.

livet og hverdagen i fremtiden.
Den dømte er ofte omgivet af folk, hvis job det er at

Hvem kan få en mentor?
Mentorforløbene er især for dømte, der er tæt på
løsladelse, er prøveløsladt eller er i tilsyn i KiF efter en
dom. De dømte kan være i alle aldre og have begået

kontrollere og bestemme over vedkommende. En
mentor er ikke fagprofessionel og har ikke autoritet
eller formelle krav til sin mentee. Det giver dig en
særlig position, at “forløbet er frivilligt”.

alle typer af kriminalitet.

Som mentor er du ikke alene. Du bliver en del af

Jeg vil gerne være med
til at forme og opbygge
et ungt menneske

Der er tre betingelser for at blive tilbudt et

både en lokal gruppe af mentorer og det landsdæk-

mentorforløb:

kende mentorkorps i kriminalforsorgen. Du har lø-

• Risikoen for, at den dømte igen begår kriminalitet,
skal vurderes til ”mellem”, ”høj” eller ”meget høj” i

Sagt af en mentor

risikovurderingen (se del 5)
• Den dømte skal selv være motiveret til at begynde
på et mentorforløb

bende kontakt med det lokale KiF-kontor, der kan
rådgive om forløbet. Du bliver tilbudt introkursus og
supervision, og du kan deltage i lokale mentormøder og en årlig temadag for alle landets mentorer,
hvor man kan lære nyt og udveksle erfaringer.

• Sagsbehandleren skal vurdere, at et mentorforløb er
relevant

Risikovurdering og LS/RNR
Når kriminalforsorgen skal vurdere risikoen for, at

Mentorordningens kerneindhold er at tilbyde den
dømte støtte fra en person, der følger den dømte
gennem udslusnings- og/eller tilsynsperioden mod
et mål om et liv uden kriminalitet. At have en mentor er frivilligt og foregår i samarbejde mellem den

en dømt falder tilbage i kriminalitet, bruger vi et
værktøj, der hedder LS/RNR. Du kan læse mere om
det i del 5 ”Viden om kriminalforsorgen”. En vigtig del
af risikovurderingen er at afdække både ressourcer
og udfordringer hos den dømte særligt inden for
følgende områder:

tilsynsførende fra Kriminalforsorgen i Frihed (KiF),
den dømte og mentor. Forløbet giver hjælp til selv-

1. En forhistorie med kriminel adfærd

hjælp, og der sættes mål, der kan realiseres inden

2. Et personlighedsmønster præget af impulsivitet,

for den periode, hvor mentee er i tilsyn.

aggression og dårlig problemløsning
3. Et tankemønster præget af at kriminalitet er
normalt og i orden

Du er mentor, fordi du har livserfaring og et overblik,

4. En kriminel omgangskreds

som mentee ikke har. Du ved, hvordan samfundet

5. Problemer i forhold til familie/partner

fungerer, og hvordan man bedst gebærder sig over

6. Problemer i forhold til skole/arbejde

for andre mennesker. Du har som mentor ansvar

7. Få eller ingen fritidsaktiviteter

for at udvikle relationen, men også for at være rollemodel for mentee i din opførsel, både i jeres indbyrdes møder og i jeres samvær med andre.

8. Stof-/alkoholproblem
Kendskabet til risikofaktorerne giver dig en ide om
faktorer, der påvirker din mentees liv. I vil typisk
arbejde med et eller flere af områderne, og faktorerne

Din mentee kan bruge din viden til at arbejde sig

har betydning for, hvad du kan forvente af mentee.

tættere på et liv uden kriminalitet. Han eller hun
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Mentor-mentee-forholdet

En ligeværdig men ikke ligestillet relation

Der er lige så mange måder at være mentor på,

I et mentorforløb er mentees behov i centrum, og
de opgaver og udfordringer, som du skal støtte og

lemodel og kan vise mentee, hvordan man selv er

Nogle spørgsmål til overvejelse om
dine personlige grænser

hjælpe med, tilhører mentee. Som mentor kan du

Spørgsmål til refleksion inden du
starter som mentor

som menneske, og hvordan man eksempelvis selv

• Hvad har jeg ikke lyst til, at mentee skal

i princippet trække dig ud af samarbejdet når som

Det kan være en god idé at gøre det tyde-

helst, mens mentee ikke kan vælge sine udfordrin-

ligt for dig selv, hvorfor du har valgt at blive

ger fra. Derfor er der indbygget en asymmetri i re-

mentor, og hvad du gerne vil få ud af det.

lationen, som gør, at I ikke er ligestillede.

Prøv at svare på følgende spørgsmål:

Men som mentor og mentee er I også hinandens

• Hvad tror jeg, jeg kan bidrage med som

som der er mentorer. Mentoren fremstår som rol-

vide om mig?

løser problemer. Selv om man i gode mentorforløb
får opbygget stor gensidig tillid og sympati, er det

• Hvordan sætter jeg grænser uden at være

også en del af relationen, at den ene er der for at

for afvisende? Hvad siger jeg helt konkret?

hjælpe den anden. Mentoren har en opgave med

• Hvad siger jeg, hvis jeg bliver spurgt om
noget, jeg ikke har lyst til at svare på?

mentee. Det er en anden relation end til for eksempel venner eller familie, hvor det først og fremmest

• Er der noget sikkerhedsmæssigt, som gør,

medmennesker, der deler værdifulde erfaringer og

handler om at have det så godt som muligt med

at jeg skal sætte nogle grænser for, hvad

oplevelser med hinanden, og som afstemmer med

• Hvad vil jeg gerne opnå som mentor?

hinanden.

mentee må vide om mig? Er det eksem-

hinanden, hvordan og hvorfor I skal være sammen.

• Hvorfor har jeg valgt at blive mentor?

pelvis okay, at mentee ved, at jeg har

På den måde er relationen ligeværdig.

• Hvad kan jeg gøre, når jeg oplever frustra-

Relationens grænse

børn? Må mentee også vide, hvad mine

At være mentor i kriminalforsorgen kan være en

børn hedder?

mentor?

tioner i mit mentorforløb?

Du gør en stor forskel!

• Har jeg selv oplevet at blive hjulpet på vej

balancegang: På den ene side møder man et men-

• Skal jeg bruge min private telefon?

Det kan være lidt af en udfordring at være mentor

af et andet menneske på et tidspunkt?

neske, man ønsker at hjælpe, og hvor anerkendelse

• Vil jeg være venner med mentee på Face-

– især det første stykke tid. Mange ting spiller ind

Hvad gjorde de, og hvad gav det mig?

og empati er vigtigt. På den anden side kan dette
menneske have problemer med eksempelvis ag-

book o.l.?
• Er det ok, at mentee kender til mit hel-

gressivitet og grænsesøgning, som gør, at man som
mentor skal passe på sig selv og sætte grænser.

bred?
• Hvad med min politiske, religiøse eller
seksuelle orientering?

på jeres relation, og en del af dem er uden for din
indflydelse. Mentee vil måske ikke kunne vise taknemmelighed, selv om du lægger meget energi i at
være mentor. Men det er ikke usædvanligt, at mentee knytter sig stærkt til mentor, når tilliden først er
etableret.

Du skal i god tid overveje, hvor langt du vil gå i dit
personlige forhold til mentee. Arbejdet foregår i et
krydsfelt mellem det professionelle, det personlige
og det private. Forskellige mennesker vil have for-

ler mindreværd til et mere almenmenneskeligt ni-

skellige grænser for, hvor langt de vil invitere en

veau.

mentee indenfor. Det er en god ide at tænke det
igennem, før man begynder på en mentorproces

AT VÆRE PRIVAT er derimod at sætte sine egne

– det er svært at gøre det, når arbejdet først er i

erfaringer eller følelser i centrum uden at genera-

gang.

lisere eller perspektivere. Dermed mister man opgaven af syne: at hjælpe mentee med at håndtere

Dine personlige erfaringer er vigtige at give videre,

sin erfaring. Man kommer også til at signalere, at

og de er en stor del af at opbygge tillid mellem dig

relationen er privat og ikke opgavebaseret, og det

og mentee. Du skal til gengæld passe på ikke at

kan være svært at vende tilbage.

blive privat. Forskellen mellem personlig og privat
kan man forklare sådan:

Din private grænse

En person, man stoler på, én der

Det er vigtigt, at du fra begyndelsen gør klart for

holder aftaler. En person, der ikke

AT VÆRE PERSONLIG er at bruge sin personlighed

mentee, at du hverken er behandler eller privat

og sine erfaringer bevidst i forhold til et fagligt eller

ven, men en person, der frivilligt stiller sig til rå-

pædagogisk mål. Sådan viser man sig som et helt

dighed for at støtte og hjælpe vedkommende i en

menneske, der bruger både sin viden og sine følel-

periode. Du kan for eksempel understrege, at når

ser for at vurdere en situation. Man kan bruge sine

mentee er godt i vej, vil du få en ny mentee, så

personlige erfaringer i en generaliseret form – for

jeres relation er tidsbegrænset, uanset hvor god og

eksempel for at løfte erfaringer med usikkerhed el-

tæt den bliver.
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Hvem kan blive mentor?
Man kan blive mentor, hvis man er fyldt 18 år, for-

hvor de arbejder. Hvis du er ansat i kriminalforsor-

står og taler dansk, og er klar til at samarbejde med

gen og ønsker at være mentor, så skal det godken-

kriminalforsorgen og andre relevante myndigheder

des af din nærmeste leder. Mentorarbejdet udføres

og personer omkring den dømte. Man har tavs-

uden for arbejdstiden, og du har samme løn- og

hedspligt og skal give samtykke til kriminalforsor-

ansættelsesvilkår som andre mentorer i kriminal-

gen om, at der kan indhentes oplysninger om dig

forsorgen.

i Kriminalregisteret. Du skal være opmærksom på,
at kriminalforsorgen kan se alle registrerede krimi-

Matchet mellem mentor og mentee

nelle handlinger fra du er fyldt 15 år. Man kan ikke

Det er kriminalforsorgen, der sætter mentor og

være mentor for familiemedlemmer og andre nære

mentee sammen. Det kan ske, at den dømte har

relationer.

et ønske om en bestemt mentor, hvilket er muligt

Ansatte i kriminalforsorgen kan godt være mento-

Månedlig status
Du skal rapportere til kif-medarbejderen om jeres aktiviteter hver måned.
KORT BESKRIVELSE af fremskridt og udfordringer
VURDERING af mentees motivation og arbejdsindsats
NYE TEMATIKKER i mentees liv og mulige nye arbejdsopgaver
DIN SAMLEDE VURDERING og eventuelle anbefalinger til det videre forløb
(evt. justering i tid, arbejdsopgaver, andre indsatser og praktiske forhold)

i nogle tilfælde. Det er dog oftest en fra det faste

Statusrapport hver 3. måned

lokale mentorkorps, der bliver kontaktet.

Hver 3. måned giver du en grundig statusrapport til sagsbehandleren. Du skal så vidt muligt lave den i

rer, men generelt ikke for dømte i den institution,

samarbejde eller diskutere den med mentee. Rapporten er udgangspunkt for en drøftelse med KiF om justering af indsats og mål, omfang af arbejdsopgaven og fremtidig honorarfastsættelse (læs mere i Del 5).
HVILKE MÅL ER NÅET, hvorfor/hvorfor ikke
DIN VURDERING af mentees motivation og indsats

Rollefordelingen mellem mentor,
mentee og kriminalforsorgen
Som mentor er du tilknyttet den lokale afdeling af

ling. KiF-medarbejderen har udarbejdet mentees

Kriminalforsorgen i Frihed (KiF). KiF fører tilsyn med

handleplan for tilsynsperioden i samarbejde med

betinget dømte, behandlingsdømte, dømte til sam-

vedkommende og vil sætte dig ind i denne.

med særligt ansvar for afdelingens korps af mentorer.
Tovholderen ansætter nye mentorer, sparrer med
sagsbehandlerne om det rette match mellem

NYE TEMATIKKER i mentees liv, som skal omfattes af handleplanen
DINE ANBEFALINGER eller kommentarer til samarbejdet med sagsbehandler
DINE ANBEFALINGER OM DET VIDERE FORLØB (tid, andre indsatser, metodisk fokus i arbejdet med
mentee og praktiske forhold):

fundstjeneste og prøveløsladte.

Hver KiF-afdeling har en såkaldt mentor-tovholder

DIN VURDERING af relationen

KiF-medarbejderen indkalder dig og mentee til det

• Hvordan mentor vurderer relationen til mentee

første møde, hvor I aftaler, hvilke mål der skal være

• Hvordan mentor vurderer mentees motivation og arbejdsindsats

for mentorforløbet, og hvilke opgaver/aktiviteter
der kan føre mod disse mål. Eksempler på opgaver

Skabeloner til både den månedlige status og statusrapporten hver 3. måned får du fra sagsbehandleren.

kan være: støtte til fremmøde på misbrugscenter

mentor og mentee, sørger for lokale mentormøder

eller til MOSAIK-samtaler, at søge bolig, at søge og

med erfaringsudveksling og er altid opdateret med de

fastholde uddannelse, budgetlægning mv. I den

seneste regler og udviklinger på området.

forbindelse vil du muligvis også komme til at sam-

Sikker post

arbejde med andre myndigheder end kriminalfor-

Sagsbehandleren i KiF vil orientere dig om hvordan

emnefeltet skriver mentor og navnet på rådgiveren,

sorgen.

rapportteringerne skal foregå.

som du har kontakt med.

der, som er sagsbehandler for din mentee. Sam-

KiF-medarbejderen noterer de aftalte mål i men-

Du sender via e-boks ved at logge på din private

Hvis du er mentor og også ansat i kriminalforsor-

men aftaler I rammerne for mentorforløbet.

tees handleplan, men da du ikke nødvendigvis har

konto og vælge ”Skriv ny post”. I modtagerfeltet

gen, så kan du sende sikkert via din arbejdsmail.

adgang til den, så kan det være en god idé at udar-

søger du på kriminalforsorgen, og herefter kan du

Du kan godt sende mails fra dine mobile enheder,

KiF-medarbejderen fører tilsyn og sikrer, at den

bejde en personlig plan sammen med mentee. Det

vælge KiF-afdelinger og endelig den KiF-afdeling,

hvis du logger på e-boks via browseren og bruger

dømte overholder de vilkår, der er bestemt – for

kan du læse mere om i del 3.

som du er tilknyttet. Der er kun én hovedpostkasse

din NemID. Du kan desværre ikke sende via e-boks-

i hver KiF-afdeling, og derfor er det vigtigt, at du i

appen, da det ikke er sikkert nok.

Din primære kontakt vil være til den KiF-medarbej-

eksempel, at han/hun passer sin misbrugsbehand-
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Kvaliteter i det gode mentorforløb
Mentorforløb tager form efter, hvem mentor og mentee er som mennesker. Alligevel
er der nogle grundlæggende kvaliteter at være opmærksom på, så du er forberedt og
kan justere, hvis forløbet kører fast.

Del 2

Om mentorforløbet

TILLID: Tillid er en forudsætning for, at din indsats som mentor får en positiv betydning for mentee. Det er vigtigt at være troværdig og pålidelig, da du vil blive et fast
holdepunkt i mentees liv i en periode. Hold, hvad du lover, og udvis ansvarlighed. Når
mentee får tillid til dig, er det en af de stærkeste faktorer for at skabe positiv ændring.
TID: Det tager tid at udvikle en stærk relation. Det gælder både den tid, I tilbringer sammen, og tid til et længere forløb. Mentee har typisk oplevet svigt tidligere i sit liv, så
forvent, at du kan blive testet. Det tager tid at opbygge tillid og en god relation.
ENGAGEMENT OG HÅB: Som mentor må du fastholde engagementet og insistere på
jeres aftaler og mål. Forandringer kan være svære og langtrukne, og mentee har måske i perioder mest af alt lyst til at give op. Som mentor får du også en vigtig funktion
ved at stå for og repræsentere håb.
ÅBENHED OG ÆRLIGHED: Vær dig selv og sig åbent, hvad du tænker, og hvorfor du gør
det, du gør. Du skal sætte ord på, så mentee kan forstå og reflektere over dine bevæggrunde og lære af dem. Vær ikke bange for at indrømme det, hvis der er situationer, du
er usikker på. Det er godt for mentee at se, at alle kan være rådvilde og må tænke sig
om en ekstra gang eller søge hjælp udefra. Det er en del af at være en god problemløser.
TÅLMODIGHED: Forvent ikke, at du straks opnår fortrolighed, eller at problemer bliver
løst med det samme. Der er ikke nogen nemme løsninger på mentees problemer. Heller ikke selv om du synes, at løsningen ligger lige for, og at du selv hurtigt kunne lave
en plan og udføre den.
ANERKENDELSE: Selv små ændringer kan være store og svære, ikke mindst hvis din
mentee har været kriminel i lang tid. Du er mentees støtte på vej ind i et nyt land, hvor
han/hun ikke rigtig kender spillereglerne. Det kræver mod og styrke af mentee. For
at fastholde motivationen må du hele tiden se og fremhæve det, der lykkes. Så lærer
mentee selv at se det og at bruge det bevidst.

Sagt af en mentor
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Jeg er mentor, fordi det er en
spændende og udfordrende
opgave. Det handler om at
opbygge tillid og fortrolighed
til et andet menneske, der
har brug for min hjælp.

RETNING: Du, mentee og sagsbehandleren i kriminalforsorgen har aftalt nogle områder, der skal arbejdes med. Dertil finder I selv nogle delmål. Disse mål og delmål udstikker den vej, I skal tage. Uden en retning kan meningen med at mødes fortone sig,
hvilket går ud over motivationen. Bevægelsen kan i perioder være ganske lille – så lille,
at den kan være svær at se. Det er derfor vigtigt, du løbende taler med mentee om,
hvorvidt I er på rette vej.
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Opstart af forløbet

Selve mentorforløbet

Forberedelse til første møde

Alle mentorforløb er i sagens natur forskellige. Du

Planer kan være alt fra luftige hensigtserklæringer

Forbered dig godt til det første møde med din men-

• Hvad er et mentorforløb – her kan I tale om, at det

og din mentee tager udgangspunkt i netop hans el-

til meget konkrete beskrivelser af mål, delmål og

tee. En god forberedelse skaber klarhed, og du og

er en afgrænset periode, at der er faste møder,

ler hendes konkrete situation og ønsker, og ud fra

hvem gør hvad hvornår. Hvis det bliver for luftigt,

mentee får samstemt jeres forventninger til forløbet.

særlige områder I skal arbejde med samt perio-

det lægger I en plan for jeres samarbejde. Mento-

er det svært at holde øje med, om man holder sig

den for forløbet

rens opgaver vil dog oftest falde inden for tre ka-

til planen, og om den skrider frem. Det er en fordel

tegorier: Praktisk hjælp, kommunikationshjælp og

at have et struktureret værktøj, som hjælper til at

personlig hjælp.

prioritere mentors indsats og holde fokus på målet.

Første gang I mødes
Mentees sagsbehandler vil som regel indkalde og

• En præsentation af dig og hvorfor du gerne vil

være med til jeres første møde. Sagsbehandleren

være mentor – fortæl for eksempel, hvor du kom-

har forberedt både mentor og mentee før mødet

mer fra, og hvilke fritidsinteresser og erhvervs-

PRAKTISK HJÆLP går typisk ud på at hjælpe men-

De overordnede mål for mentee vil stå i handlepla-

og vil for eksempel sige lidt om, hvorfor det netop

erfaringer du har. Fortæl også gerne om, hvorfor

tee med at opbygge en struktureret hverdag. Kon-

nen, men den har du ikke nødvendigvis adgang til

er jer to, der er blevet bragt sammen. Han eller hun

du gerne vil være mentor, og om du har været

kret kan en mentors arbejdsopgave være at støtte

som mentor. Derfor er det en god idé, at du ved

har også ansvar for de formelle ting er på plads,

mentor før

mentee til at komme op om morgenen ved at ringe

eller efter jeres første møde får noteret målene i

til vedkommende. Det kan også handle om at huske

samarbejde med sagsbehandleren. Din liste kan så

tilsynssamtaler med kriminalforsorgen, hjælpe med

være udgangspunkt for din og mentees planlæg-

at få betalt regninger og lignende.

ning og prioritering af de forskellige mål.

KOMMUNIKATIONSHJÆLP er for eksempel at

Det er vigtigt, at du hjælper mentee med at finde

hjælpe mentee i kontakten med offentlige myn-

frem til netop hans/hendes drivkraft for at nå disse

digheder, kreditorer og adgang til digital selvbetje-

mål, og at du hjælper med at prioritere og lægge en

– Din rolle – ikke ven og ikke fagprofessionel, men

ningsløsninger. Konkret kan mentoren og mentee

realistisk og konkret plan.

en person, der har lyst og overskud til at hjælpe,

sammen læse og forstå breve fra diverse myndig-

og som deler ud af sine egne erfaringer

heder. Hjælpen kan også være at følge mentee til

Brug kvartalsrapporter til fælles refleksion

forskellige myndigheder og medvirke til at fremme

Som nævnt i første del skal du give mentees sags-

en konstruktiv dialog.

behandler en mere grundig rapport hver tredje må-

blandt andet at orientere jer begge om tavshedsog underretningspligten (se del 4). Efter det første
møde er det også muligt at sige nej tak til opgaven

• En præsentation af mentee og hvorfor mentee
gerne vil have en mentor

– både fra din og mentees side.
• Hvad skal I arbejde sammen om?
Det første møde med mentee er virkelig vigtigt.
Mange ting skal drøftes og afklares, så I lægger
grunden for et konstruktivt samarbejde. Forsøg at
gøre mødet så uformelt som muligt.

– Hvad hjælper du med og hvad hjælper du ikke
med?

Det er ikke sikkert, I når så langt første gang, I mødes. Det vigtigste er, at I lærer hinanden lidt at ken-

• Praktiske aftaler:

ned.

de. Lav en aftale om at mødes igen i løbet af kort

– Hvor, hvornår og hvor længe I mødes

tid under mindre formelle forhold.

– Hvordan I kommunikerer

PERSONLIG HJÆLP handler om rådgivning og sam-

– Hvad der kan være gyldige grunde til at aflyse

tale om mentees person og situation. Det kan

Du skal så vidt muligt inddrage din mentee i disse

– Hvor mødes I næste gang? Hvad er formålet med

handle om at oparbejde et bedre socialt netværk,

statusser. Jeres diskussion af samarbejdet har be-

give højere selvtillid eller forbedre forholdet til fa-

tydning for ham eller hende: Det viser gennemsig-

jeres første samtale. Her kan I blandt andet komme

milien. For mange vil det også være en realitet, at

tighed i jeres relation, og mentee lærer noget af

ind på:

de har et misbrug, der skal arbejdes med.

opsamlingen. I har lovet hinanden at samarbejde,

Emner i den første samtale
Sagsbehandleren vil typisk have ansvar for at styre

næste møde?

og I har lavet en plan sammen – hvordan går samarDe tre former er ofte indbyrdes afhængige. Især

bejdet, og hvordan hjælper det planen fremad? Det

den personlige hjælp bliver en grundsten i forhol-

er en nøgle til udvikling for mentee at forholde sig

det mellem dig og mentee. Du skal samtidig være

reflekterende til disse spørgsmål.

opmærksom på, hvordan du kan hjælpe, uden at
det på sigt skaber afhængighed af dig eller anden
støtte.

Den personlige plan
Nogle mentees kan have ønske om at foretage
mange og store ændringer i deres liv, og her kan en
konkret, personlig plan hjælpe til at bryde planerne
ned i realistiske delmål.

12   Mentor i kriminalforsorgen

I skal begge svare på spørgsmålene:
• Hvad fungerer godt i vores mentorforløb?
• Hvad fungerer mindre godt? Hvad gør mentor? Hvad
gør mentee?
• Hvordan kan vi overføre gode erfaringer til andre
sammenhænge?
• Arbejder vi med de rigtige mål og delmål, og gør vi
det på en måde, der giver mening for mentee?
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Et eksempel på et mentorforløb

Et eksempel på et mentorforløb

Hashhandel og gode karakterer

Tung historie og tæt kontakt

Allan er 22 år og ikke tidligere straffet, men nu har

Allan er nu igen boligløs og har tilmed en sigtelse

Per er 20 år og blev prøveløsladt sidste sommer.

Samtidig må de dog løse det problem, at Per ikke

han fået en betinget dom for røveri. Det er en del

for narkohandel. Peter må igen hjælpe med at fin-

Han skulle være i tilsyn fra KiF i et år og måtte ikke

har et sted at bo. Søren tager ham med hen til mis-

af dommen, at han skal gå i behandling for sit hash-

de bolig og samtidig støtte Allan, så han bliver ved

røre narko i den periode.

brugscenteret, hvor vilkåret om misbrugsbehand-

misbrug. Kriminalforsorgen vurderer, at der er stor

med sin skole og ikke begynder på et misbrug igen.

risiko for, at Allan begår ny kriminalitet, så han skal

ling sættes i gang, og Per får et værelse her.
Per kommer fra en ressourcesvag familie. Han har

i et MOSAIK-tilsynsforløb og bliver dertil tilbudt en

Peter og Allan finder i samarbejde en lejlighed, som

røget en del hash og tidligere kokain. Han har ADHD

mentor.

passer til Allans budget. Han er stoffri og passer sin

og har været tilknyttet ungdomspsykiatrien. Der-

skole, men har svært ved matematikken. Eksamen

udover har han personlighedsforstyrrelser og lig-

Per og Søren aftaler deres møder fra gang til gang,

Allan står i en kaotisk situation. Han har ingen bolig,

nærmer sig, og det gør ham bange. Peter hjælper

ger lavt med hensyn til begavelse. Nogle af hans

men ses mindst en gang om ugen.

intet arbejde og er ikke i gang med en uddannelse.

med matematikken og guider samtidig Allan i, hvor-

vanskeligheder er medfødte, andre er kommet på

Han har ikke meget kontakt til sin familie, og hans

dan det er at gå til eksamen. Han ender med gode

grund af hans vanskelige opvækst med omsorgs-

Per er stadig impulsiv og reagerer uhensigtsmæs-

vennekreds består mest af andre småkriminelle.

karakterer i både dansk, engelsk og matematik.

svigt og skiftende voksne i hjemmet.

sigt på begivenheder i sit liv. Han ryger hash på sit

Peter går en gang imellem med til MOSAIK-samta-

Per har en lang historie med institutionsophold,

ret. Han bliver samtidig uvenner med arbejdsgive-

lerne hos KiF, så han ved, hvad de taler om der og

både før og efter han blev 15 år. Han har været på

ren og bliver fyret – og laver ny kriminalitet i form

Kommunen sørger for, at Allan kommer til at bo

kan støtte op om det. Allans tilsynsperiode på 12

flere sikrede afdelinger, er tidligere dømt for vold

af bedrageri.

på et forsorgshjem, og sagsbehandleren finder en

måneder er ved at rinde ud, men de bliver enige

og har en række verserende sager, som ikke var

mentor, Peter, i kriminalforsorgens database. Ved

om at fortsætte i et frivilligt forløb.

afgjort, da han blev prøveløsladt.

Han er aldrig blevet færdig med skolen, og han ryger for meget hash.

Efter en uge finder Per selv et arbejde.

værelse og bliver derfor smidt ud af misbrugscente-

det første møde aftaler Allan, Peter og sagsbehand-

Søren bruger meget tid på at tale med Per om hans
opførsel og de situationer, han skaber ved at hand-

leren målene: 1. Hjælp til bolig, 2. Misbrugsbehand-

Allan begynder på et nyt uddannelsesforløb, men

I fængslet blev han upopulær hos de andre ind-

le, som han gør. De mødes ofte i denne periode, og

ling, 3. Hjælp til at komme i gang med en uddan-

har det ikke rigtig godt. Han har haft indbrud og tror,

satte, og han fik også mange disciplinærsager. Han

Søren støtter Per i at komme på rette kurs igen.

nelse og 4. Hjælp til at få nye venner.

at nogen er ude efter ham. Han føler sig heller ikke

er opfarende og impulsiv, og han tænker ikke over

tryg på uddannelsesstedet. Peter bruger ekstra tid

konsekvenserne, før han handler. Ifølge risikovur-

Per finder nyt arbejde og også en ny bolig. Søren

Allan får kort efter plads på et misbrugscenter, hvor

sammen med ham, og han hjælper også med at

deringen er der stor sandsynlighed for, at han vil

hjælper ham med at flytte ind, og de får sammen

han kan bo, mens han er i behandling for sit mis-

tale med uddannelsesstedet om situationen der.

falde tilbage i kriminalitet.

lavet budget og betalingsservice, så Per altid får be-

brug. Han bliver hurtigt stoffri, men får lov at blive

Indsatsen hjælper, og Allan får det bedre.

boende. Første og andet mål er nået.

talt sin husleje.
Allerede før han bliver løsladt, beder han om at få

Allan er nu godt på vej, og mentorforløbet skal snart

en mentor – og det skal være Søren, som han har

I dag passer Per fortsat sin behandling ved mis-

Peter hjælper Allan med at tage kontakt til det loka-

afsluttes. Allan er ked af, at slutningen nærmer sig,

haft tidligere.

brugscenteret og tager sin ADHD-medicin. Søren er

le VUC, så han kan komme i gang med de fag, han

da de to har haft et godt forhold, og han har fået en

mangler til folkeskolens 9.-klasseseksamen. Peter

støtte, han aldrig før har fået fra nogen. De mødes

Per har ikke fået ADHD-medicin i fængslet, men det

brugscenteret. Mentorforløbet er endnu ikke afslut-

tager med ham til samtale på VUC. Allan kommer i

nu lidt sjældnere, så de stille og roligt kan nærme

skal han have igen nu. Men noget går galt i afta-

tet. Per og Søren har tæt og ofte kontakt, og Per

gang med sin skolegang, og han får sig også en kæ-

sig en velforberedt afslutning.

lerne, så han bliver løsladt uden medicin og uden

prøver at søge hjælp hos Søren, før tingene går galt

aftale om, hvordan han skal få det. Han er urolig

i stedet for efter. Dette kan lade sig gøre, fordi kontakten er god og tilliden stor.

reste. Han ses med Peter mindst en gang om ugen,

med til samtalerne hos KiF og ofte også på mis-

somme tider oftere. Der er ro på, og KiF er godt i

Mentorforløbet slutter, men Allan venter stadig på

og ukoncentreret, så Sørens første opgave bliver at

gang med mentorforløbet.

sin dom i sagen om hashsalg. Sagsbehandleren har

hjælpe ham med at få medicinen og komme i gang

skrevet en udtalelse om den gode udvikling, Allan

med at tage den.

Efter to måneder bliver Allan smidt ud af misbrugs-

har været i siden den sidste dom, og Peter går med

centeret, fordi de finder hash på hans værelse. Det

i retten. Allan får en betinget dom med prøvetid, og

var ikke til eget brug, men til at sælge videre, så

domsudskriften nævner, at han har været i en god

han kunne lave lidt hurtige penge. Han havde ikke

udvikling og er blevet bedre til at tackle modgang.

tænkt over, hvad det ville betyde at blive opdaget.

Allan har ikke siden lavet kriminalitet.

14   Mentor i kriminalforsorgen

Mentor i kriminalforsorgen

15  

Afslutning af forløbet

Tænk for eksempel over:

Tal med mentee om:

• Hvad har det givet mig at hjælpe eller være der for

• Hvordan er det gået i forhold til de mål, vi har haft?

et andet menneske?

• Hvad har jeg som mentor set, at du har gennemført

Mentorforløbet er tidsafgrænset, så du skal have

Der kan også være grunde til, at du må afbryde et

som mål at gøre dig selv overflødig. Jeres relation

mentorforløb – måske et jobskifte eller en ny si-

vil slutte på en given dato, og det skal være en åben

tuation i din familie, måske fordi du ikke synes, du

• Hvad har overrasket mig mest?

til andre områder”, ”Du har lært at komme på

del af jeres løbende samtale. Et mentorforløb op-

kan påvirke mentee. Her gælder samme råd om at

• Hvad har processen sat i gang af tanker om mine

kommunen med forberedte spørgsmål og have en

hører, når målene er nået eller tilsynsperioden op-

være åben og ærlig og også fremadrettet. Du kan

hører.

for eksempel sige:

Mentee vil typisk have en lang historik med svigt og

”Jeg kan ikke fortsætte, fordi jeg er nødt til at bruge

Giv også mentee en evaluering af det, som du har

mennesker, der er gået ud og ind af hans/hendes

mere tid på XX. Derfor kan jeg ikke give dig den

set, at mentee er god til og er lykkedes med. Det at

liv. Den værdi, som jeres relation har skabt for men-

hjælp, du har brug for. Men jeg vil gerne være med

blive spejlet af et andet menneske er meget vær-

tee, skal derfor behandles med den største respekt.

til et møde med en anden mentor, så I kan bygge

difuldt og kan hjælpe mentee med at holde fast i

Mange mentees knytter sig stærkt til deres mentor.

videre på det, vi har nået.”

det, som fungerer. I har sikkert talt om det løbende,

• Hvad har processen lært mig? For eksempel omkring
mine egne ressourcer?

eller klaret godt? (eksempelvis ”Din selvdisciplin
ved træning er imponerende, og det kan overføres

egne mål, muligheder og ønsker?

konstruktiv samtale” eller ”Du har flere gange været
sammen med din søster uden at råbe”.
• Hvad synes jeg generelt, at du er god til?
(eksempelvis: ”Du er god til at finde noget at grine
af” eller ”Du er altid venlig og imødekommende,
når du møder folk for første gang”.

men det får en særlig vægt, hvis det er noget af det
En af dine fornemste opgaver som mentor er at

”Jeg har tænkt meget over det, og jeg synes ikke,

styrke mentees robusthed og tro på egne evner, så

jeg er den rigtige mentor til dig. Derfor har jeg sagt

han eller hun bliver bedre rustet til at forstå og tack-

til kriminalforsorgen, at jeg trækker mig, så de kan

le udfordringer uden din hjælp. Derfor får mentee

finde et bedre match til dig.”

sidste, som mentee får med fra forløbet.

også brug for din hjælp og støtte til at sige farvel på
en god måde.

Evaluer forløbet sammen
Der kan være sket meget i jeres tid sammen, og det

En god overgang

er vigtigt for begges udbytte, at I evaluerer forløbet

Det er vigtigt, at I løbende taler om, at mentorfor-

og reflekterer over de ting, I har lært og opnået.

løbet har en ende. Det kan for eksempel betyde, at

Du har som mentor under alle omstændigheder en

I diskuterer, hvordan mentee selv kan klare noget,

statusrapport, der skal laves. Derfor er det en god

som du ellers har hjulpet med. Hvilke andre ressour-

idé, at I på et af jeres sidste møder diskuterer for-

cer er der i mentees liv? Prøv at få mentee til at

løbet.

bruge disse ressourcer allerede, mens I er i gang
med jeres forløb.

I kan for eksempel se på den Personlige Plan og
se, hvor langt I er i forhold til det, I har aftalt. Husk

Når I nærmer jer afslutningen af jeres forløb, kan I

også, at jeres forløb også har været mere og an-

overveje at mødes med længere og længere mel-

det end opnåelsen af bestemte mål. I har begge

lemrum.

gennemgået en læreproces, og du er helt sikkert

Mentor er som en ventil/person,
man altid kan snakke med, få luft.
Sagt af en mentee

også blevet klogere på dig selv, både som mentor
Hvis mentee ønsker at fortsætte forløbet eller kon-

og som person. Det er givende for mentee at få at

takten, så er det bedste, du kan gøre, at være ærlig.

vide, hvad du har lært og tager med dig, og det un-

Sig, at du ikke kan blive ved, men at det ikke er

derstreger ligeværdigheden mellem jer som men-

noget personligt. På den måde sætter du en klar

nesker.

og tydelig grænse. Det kan være svært, men også
lærerigt. Du kan for eksempel sige:
”Jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at fortsætte,
men det kan jeg ikke, fordi det er uden for de rammer, der er i kriminalforsorgen.”
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Del 3

Om at styre
efter et mål

Mentorforløbet vil have nogle formulerede mål,

Den Personlige Plan

som mentee arbejder hen imod, og som du støtter

Når du og mentee mødes på tomandshånd første

vedkommende i. Disse mål opstiller I sammen med

gang, kan I tage listen med de overordnede mål

sagsbehandleren, og de vil have udgangspunkt i

frem og gå dem igennem. Men det kan være uover-

mentees handleplan.

skueligt og overvældende at se på opgaver som ”Få
en uddannelse” og ”Få et bedre netværk”. Derfor er

Det er vigtigt, at disse mål er konkrete, og at I ikke

det vigtigt, at I får prioriteret og konkretiseret må-

forveksler målet med de aktiviteter, der skal føre

lene.

mentee derhen. Eksempelvis er det ikke et mål at
gå til fodbold, men det kan være en aktivitet, der

Der vil være kortsigtede og langsigtede mål. Hjælp

bringer mentee nærmere målet ”at få et større lo-

mentee til at forstå, at hvis man når de kortsigte-

kalt netværk”.

de mål, kan de automatisk føre til de langsigtede.
Derefter kan I konkretisere, hvilke aktiviteter der vil

Jeg finder stor glæde ved
at hjælpe og øse ud af
den mangeårige erfaring,
jeg har.

bringe mentee nærmere at opfylde de kortsigtede

Eksempel på konkretisering af
kortsigtede mål
Det er en god idé at splitte vejen til målet op i
overskuelige bidder, der kan klares på 1-2 timer.

mål og splitte disse op i overskuelige handlinger,
der kan klares på 1-2 timer.
Sluttelig kan I prioritere, hvad der skal gøres først,

Det gør arbejdet overskueligt og giver mentee

og aftale, hvad mentee kan gøre selv, og hvor du

fornemmelse af, at tingene bevæger sig i den rigtige

hjælper eller går med.

retning. Her et par eksempler:

Få orden i økonomien
Sagt af en mentor

• Aftale møde med sagsbehandler om kontanthjælp
• Gå sammen i banken og oprette en konto

Denne konkretisering giver også dig en større forståelse af, hvad der motiverer mentee, og hvor problemerne ligger. Det vil komme dig til nytte gen-

• Lave realistisk budget

nem forløbet. Hvorfor bliver aftalerne ved med at

• Oprette betalingsservice for de vigtigste udgifter

skride – er der et misbrugsproblem, som der ikke

• Lave afdragsordning for gæld

er taget højde for? Hvorfor kommer han ikke i gang

Gøre 10. klasse færdig
• Ringe til VUC og finde startdato for nye hold
• Aftale kompetencevurdering med VUC
• Lave aftale med studievejleder på VUC
• Mentor ringer hver morgen kl. 7 og vækker mentee

med det kursus – er han egentlig bange for at møde
nye mennesker?
Fra KiF-medarbejderen vil du få en skabelon, som
kan bruges til at udarbejde Den Personlige Plan.
Du kan også se et eksempel i slutningen af denne

Få struktur i hverdagen

håndbog.

• Hjælpes ad med at oprette kalender i telefonen
• Lægge alarm ind i telefonen før vigtige aftaler
• Løbe en tur hver anden morgen

Planer skal være realistiske og
overskuelige
Den Personlige Plan tager naturligt udgangspunkt
i mentees drømme og håb for fremtiden. Det kan
være en stor mundfuld med job, bolig, bil og familie – og det er let at miste modet, hvis vejen derhen forekommer uoverskueligt lang. Derfor er det
vigtigt, at I taler åbent om, hvordan planen bliver
realistisk.
Tal ikke kun om, hvad mentee gerne vil, men fokuser også på, hvad han/hun kan og på parathed
i situationen.
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• ”Vil” er ønskerne og drømmene og dermed en
vigtig drivkraft i motivationen
• ”Kan” dækker over evner og tiltro til egne evner

Med samtalen som værktøj

Hvis mentee har dårlige skoleerfaringer, har han/
hun så de færdigheder, som det kræver at tage

De vigtigste værktøjer i et mentorforløb er en god

sikre på at nå det vigtigste. ’Bearbejdning’ inde-

en uddannelse? Eller er der noget, som mentee

plan – og samtaler.

bærer, at I arbejder konkret med et mål eller problem og finder skridtene til en løsning. Du kan

mangler at lære i denne sammenhæng? Hvad skal
til for at udbedre denne mangel?

Samtalens struktur

• ”Parathed” handler om prioritering. Måske vil

Der kan være god inspiration at hente i de forskel-

mentee gerne starte på en uddannelse, men har

lige elementer i en samtalestruktur, som bruges

samtidig mange andre problemer. Så skal skole-

andre steder i kriminalforsorgen. Som mentor kan

start måske ikke prioriteres først. Efter et fæng-

man føle, at det bliver en kunstig samtaleform, hvis

selsophold har mentee brug for ro og struktur på

man skal følge elementerne nedenfor stringent,

sit nye liv, før han påbegynder en uddannelse. Så

hvilket man heller ikke behøver. Men elementerne

et fokus på paratheden hjælper til at lave en ræk-

kan sikre, at man når omkring det, man skal. Ligele-

kefølge for planerne

des støtter det mentee i at reflektere over sin situation frem for at reagere uovervejet.

for eksempel spørge:

• ”Du vil gerne snakke om XX og YY i dag. Men vi har
	kun en time, så det er ikke sikkert, vi når begge
dele. Hvad synes du er vigtigst?”
• ”Ifølge Den Personlige Plan skal vi i dag følge op på
XX. Er der andet vigtigt, som vi skal omkring?”

4. Afrunding og næste møde: Husk at slutte mødet af, så I får samlet op og set fremad. Hvad har

1. Check-in: Hvor parat er mentee til dagens
møde? Er der akutte problemer, skal det frem, så

I aftalt, der skal ske, og hvad er vigtigt ved jeres
næste møde? Du kan for eksempel spørge:

I kan planlægge mødet i forhold til det. Prøv at
formulere spørgsmålet, så det får mentee til at
tænke sig om. I stedet for at sige ”Hvordan går
det?” kan du spørge:

• ”Hvad har været særlig brugbart for dig i vores
samtale i dag?”
• ”Hvilke aftaler har vi inden næste gang?”
• ”Hvad skal vi huske at tale om i vores næste samtale?”

• ”Hvor parat er du til dagens samtale?”
• ”Er der sket noget siden sidst, som har betydning for
i dag?”
• ”Hvad fylder særligt hos dig lige nu?”

Motivation
Mentorforløbet bliver kun konstruktivt for mentee,
hvis han eller hun er motiveret for ændringer – og

Mit overskud kan bruges til at hjælpe andre videre i

2. Opsummering: Det kan være svært at holde en

den motivation skal komme fra vedkommende

rød tråd i samtalerne, især når der er mange store

selv. Du kan som mentor hjælpe mentee til at finde

problemer. En opsummering af sidste møde sik-

denne indre motivation. Ved at spørge og være nys-

rer, at I følger op på det nødvendige. Du får også

gerrig kan du hjælpe mentee til at blive bevidst om,

viden om, hvordan mentee bruger jeres møder

hvad der motiverer ham eller hende til at turde flyt-

efterfølgende. Du kan for eksempel spørge:

te sig. Spørg om mentees drømme, ønsker og håb
for fremtiden og hjælp med at folde denne fremtid

livet. Det kan være udfordrende, men det giver mange
gode oplevelser - og en rigtig god følelse.

ud i detaljer.
• ”Hvad fik du ud af vores sidste samtale?”
• ”På hvilken måde har du brugt det, vi talte om sidst?”
• ”Hvilke tanker har særlig fyldt efter vores sidste

Sagt af en mentor

samtale?”

3. Dagsorden og bearbejdning: Samtalerne kan
nemt gå i øst og vest, hvis man ikke laver en
plan. Aftal en dagsorden tidligt på mødet, så I er

20   Mentor i kriminalforsorgen

Hvis mentee for eksempel gerne vil have et nyt
netværk, kan du stille spørgsmål som:

• ”Hvorfor ønsker du et nyt netværk?”
• ”Hvad vil det give dig med et nyt netværk?”
•”Hvilken betydning vil et nyt netværk have for dig?”

Mentor i kriminalforsorgen

21  

At få mentee til at sætte mange ord og detaljer
på fordelene ved forandring, gør det nemmere for

Når det bliver svært

ham/hende at forestille sig denne forandring.
Du kan ikke vente, at mentorforløbet bliver uden
Det er også vigtigt at tale om, hvad der holder ud-

problemer. Mange mentees i kriminalforsorgen

viklingen tilbage. Forandringer er svære, og der er

har en tung bagage med sig, og deres personlig-

1. Hvad gør vi, hvis mentee bliver vred på
mentor?

en grund til, at mentee ikke har evnet at gennem-

hed kan være præget af impulsivitet, aggression

Du kan for eksempel sige:

føre dem. Få frem på bordet, hvad der er svært. Må-

og dårlig problemløsning. Dette er måske ikke så

”Jeg er mentor, fordi jeg ønsker at hjælpe dig, og i mit

ske er mentee utryg ved, hvad andre vil tænke om,

tydeligt i starten, som er præget af optimisme og

forsøg på det kan det sagtens være, at jeg kommer

at han har været i fængsel. Måske ved han eller hun

håb, men kommer til udtryk senere hen i forløbet.

ikke, hvordan man opfører sig i sociale fællesskaber,
hvor kriminalitet ikke har prestige.

Forventningsafstemning

til at sige eller gøre noget, som vil gøre dig vred. Det
kan være, du synes, at jeg presser dig - eller slet ikke
forstår, hvad du er oppe imod. Jeg har derfor brug
for, at vi laver en aftale om, hvad vi gør, hvis jeg

I dine første samtaler alene med mentee er det

kommer til at gøre dig vred. Kan du sige til mig, når

At sætte ord på, hvad der holder ændringen tilbage,

afgørende, at du får lavet en grundig forvent-

du bliver vred? Vil det hjælpe, at vi afbryder mødet

giver vigtige erkendelser for både dig og mentee

ningsafstemning. Det er helt centralt for at undgå

kortvarigt eller langvarigt? Hvem har ansvaret for at

– og tydeliggør, hvad du som mentor kan hjælpe

misforståelser senere, at I fra begyndelsen aftaler,

tage kontakt igen?”

med, så ændringen lykkes.

hvordan I håndterer det, når det bliver svært. Skriv
aftalerne ned og sørg for, at I begge kan nikke
godkendende til det, der står. Hvis I sammen har
udarbejdet rammerne, er det nemmere at vende

2. Hvad gør vi, hvis mentee møder
påvirket til samtale med mentor?

tilbage og sige “kan du huske, at vi i starten af-

Du kan for eksempel sige:

talte, at....”

”Vi skal lave en aftale om, hvad vi gør, hvis du er
påvirket, når vi mødes.”

Det er mentor, som skal tage ansvaret for, at denne
forventningsafstemning gennemføres. Det vil ikke
altid føles rart, for man vil typisk gerne tale ind i håbet og optimismen frem for det negative. Men når

”Man kan godt forestille sig den situation, hvor vi
ikke er enige om, at du er for påvirket til, at det giver
mening at mødes. I sådan en situation er det nødt til
at være min afgørelse.”

du insisterer på denne snak, lægger du et fundament for at kunne hjælpe mentee senere i forløbet,
hvis der opstår vanskeligheder.
Forventningsafstemningen gør også, at din mentee

3. Hvad gør vi, hvis mentee bliver ved
med at aflyse eller undviger kontakten
med mentor på anden måde?

bliver en aktiv del af problemløsningen, fordi han/

Du kan for eksempel sige:

hun selv har været med til at bestemme, hvad der

”Vi har jo allerede talt om, hvad der er gyldige

skal ske, når det bliver svært.

aflysninger, og hvordan vi aflyser samtaler med
hinanden. Skulle det ske, at du på et tidspunkt

Her er nogle forslag til, hvad du kan tage op i en
forventningsafstemning med mentee, og hvad du

Jeg var aldrig kommet videre, hvis
jeg ikke havde haft dig.
Sagt af en mentee

konkret kan sige.

begynder at aflyse en del samtaler, eller at det f.eks.
bliver svært for mig at få fat på dig, så vil jeg gerne
have, at vi også har en aftale om, hvad vi så gør.”
”Jeg kunne godt tænke mig, at vi laver en aftale om,
at hvis det sker, så prøver jeg at blive ved med at
få fat på dig. Jeg bliver ikke sur eller fornærmet. Jeg
tænker, at vores plan sammen måske er blevet for
ambitiøs eller ikke rammer helt rigtigt, og at det vil
være vigtigt, at vi får justeret planen sammen, så den
giver mening for dig.”
”Hvad tænker du om det?”
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Hvor er der hjælp at hente

lagt. Det er en læring i at håndtere vreden i ste-

Mentee aflyser flere gange eller
undgår kontakt med mentor

Nogle typiske problemer i et mentorforløb kunne

Anerkend gerne mentee for at følge den plan, I har

være:

Hvis du oplever, at mentee er i en så alvorlig krise,

det for at lade den tage overhånd. For nogle vil det

Modstanden kan også bestå i, at mentee holder op

at han eller hun er til fare for sig selv eller andre,

Din mentee bliver vred

være en hjælp efterfølgende at tale om det at blive

med at komme til samtalerne med dig og ikke hol-

skal du ringe til politiet. I mindre alvorlige situatio-

Det er helt almindeligt, at mentor møder modstand

vred: Kan mentee på forhånd mærke, at han/hun er

der jeres aftaler. Du er måske i tvivl om, hvorvidt

ner kan du kontakte din lokale KiF-afdeling. Hvis det

– blandt andet fordi al forandring er svær, og du kan

ved at blive vred? Bliver mentee vred på dig, fordi

mentee overhovedet er interesseret i samarbejdet.

er uden for KiF’s åbningstid, må du bruge de instan-

komme til at repræsentere dette krav om foran-

han/hun føler, at du stiller for høje krav? Tal om, at

Hvis din mentee bliver ustabil i kontakten, så hold

ser, du ville kontakte som almindelig borger. Hvis

dring. Reaktionen på at forandringen ikke sker eller

alle mennesker bliver vrede, men at det er muligt

først og fremmest fast i at være opsøgende. Man

du er mentor for en behandlingsdømt, vil psykia-

går langsomt, kan blive til vrede mod dem, der stil-

at lære, hvordan man gerne vil reagere og håndtere

kan have lyst til at tænke, at mentee jo bare selv

trien have et særligt nummer til kriminalforsorgen

ler krav: Dig eller systemet.

sin vrede.

kan ringe, men det er måske netop det, som men-

til kontakt om indlæggelse i forhold til dom.

Her er det afgørende, at I følger planen fra forvent-

tee ikke kan. Foreslå for eksempel en anden måde
at være sammen på eller et andet sted at mødes.

Når I er igennem den svære situation

mod dig. Nogle mentees vil gerne have lov til at

Din mentee kommer påvirket af hash eller
alkohol til jeres møde

Måske skal I have et møde, der blot handler om at

Der er ofte vigtig læring for både mentor og men-

gå fra situationen for at tage kontakt senere eller

Mange i målgruppen for mentorordningen har pro-

være sammen og genetablere kontakt. Tag en snak

tee i de vanskelige situationer. Når I er på den an-

måske først dagen efter.

blemer med hash eller alkohol. Det vil sjældent

om de aftaler, I lavede i forventningsafstemningen,

den side af den svære situation, så prøv sammen

have noget formål at holde møde, hvis mentee er

om hvad I ville gøre, hvis det blev svært. Spørg til

med mentee at undersøge, hvad der skete, og tal

I situationen vil det ofte være dig som mentor, der

påvirket. Desuden vil I allerede i forventningsaf-

hans/hendes grunde for at aflyse og juster sammen

med mentee om, hvordan han/hun kan lære af si-

minder mentee om den aftale, I havde: ”Lige nu vir-

stemningen have aftalt, at du som mentor har an-

planerne, hvis der er behov for det.

tuationen. Hvis mentee i en periode har afskåret

ker det til, at du er vred. Vi aftalte jo, at hvis det

svaret for at aflyse et møde, hvis du fornemmer, at

skulle ske, så skulle du have lov til at gå, holde en

mentee er påvirket.

ningsafstemningen, særligt hvis vreden er vendt

pause eller noget helt andet.”

kontakten med dig, er det så noget mere generelt,
Har du brug for det, kan du opsøge kriminalforsor-

han/hun gør, når tingene bliver svære? Og hvordan

gens tilbud om supervision for mentorer. Hvis det er

kan mentor hjælpe mentee med at arbejde med

helt umuligt at få etableret kontakten igen, skal du

dette problem mere generelt?

naturligvis orientere mentees sagsbehandler i KiF.
Det er også et godt tidspunkt sammen at kigge på

Mentee er meget negativ eller trist

Den Personlige Plan: Er den realistisk, eller har I vil-

I perioder kan mentee have store udsving i humø-

let for meget? Skal planen justeres, så mentee ikke

ret. De fleste mentees er i en svær periode af deres

føler, at der bliver stillet for høje krav?

liv med problemer både på den sociale og praktiske

Du kan og skal som mentor ikke afhjælpe eller for-

front. Sommetider kan du hjælpe – sommetider skal

stå et givent problem eller årsagen hertil, men du

I måske aflyse det planlagte og lave noget sjovt el-

kan hjælpe med at finde ud af, hvordan tingene

ler hyggeligt, gå i skoven eller tale om noget ufor-

kunne være anderledes eller se anderledes ud for

pligtende.

mentee.

Hvis mentee hænger fast i et givent problem, kan
det hjælpe at spørge til situationer, hvor det pågældende problem ikke fyldte så meget. Hvad virkede
dengang? Hvem hjalp? Hvad gjorde han/hun selv? Er

Mentor hjælper med at holde mine rutiner

der nogle af disse gode elementer, der kan bruges

og aftaler, så jeg får styr på hverdagen.

eller som allerede har virket for mentee.

Sagt af en mentee

nu? Skab fokus på at gøre mere af det, der virker

VIGTIGT: Hvis din mentee er meget trist eller deprimeret, skal du overveje at inddrage læge eller
psykolog. Du er ikke professionel, og du skal ikke
være terapeut for din mentee. Tal med mentee om
mulighederne for støtte andetsteds fra og drøft det
med mentees sagsbehandler.
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Faldgruber for mentor
At hjælpe et andet menneske som mentor i kri-

Det er en risiko for mentor, at man kan blive suget

minalforsorgen er en kompleks opgave, og der er

med ind i denne vrede og utilfredshed, blive sur på

nogle faldgruber at være opmærksom på. Man kan

systemet og vred over ting, der ikke kan lade sig

eksempelvis komme til at tage for meget ansvar,

gøre. Hvis du begynder at have det sådan, skal du

reagere uhensigtsmæssigt eller være for ambitiøs

opsøge supervision i kriminalforsorgen. Uanset om

på mentees vegne.

følelserne er berettigede eller ej, vil de påvirke din
evne til at hjælpe mentee mest konstruktivt.

Disse faldgruber er nemme at falde i, og mentorer
se af, at der er noget, man ikke gør hensigtsmæs-

Når mentor har uhensigtsmæssige
reaktioner

sigt. Hvis du får det sådan eller føler tvivl om din

Som mentor er man rollemodel for mentee og skal

indsats, kan du søge supervision i kriminalforsor-

vise, hvordan man kan løse problemer. Det kan ske,

gen. De kan hjælpe med at analysere problemet og

at man i mødet med ”systemet” (som kan være kri-

anvise andre måder at handle på.

minalforsorgen, kommunen og/eller politiet), ople-

beskriver ofte problemet som en mavefornemmel-

Del 4

Praktiske forhold
som mentor i
kriminalforsorgen

ver det som tungt og usmidigt. Det kan også være

Ordne-refleksen – når mentor tager for
meget ansvar

en arbejdsplads, en uddannelsesinstitution eller an-

Det kan være svært at beslutte, hvor meget ansvar

ler fleksibilitet og forståelse for mentees situation.

det, hvor mentor og mentee oplever, at der mang-

man skal tage som mentor. Mentees problemer er
store og akutte, og man er der for at hjælpe – men

Det kan give en forståelig afmagt i forhold til syste-

også for at hjælpe mentee til at klare sig selv. Så

met. Man kan opleve, at man mister tålmodighe-

hvornår træder man til og løser problemet for men-

den, og at mentors egen vrede kommer i centrum.

tee, og hvornår lader man være?

Når du – eller måske jer begge – oplever disse frustrationer, er det vigtigt, at du som mentor er me-

Nogle taler om ordnerefleksen, altså tilskyndelsen

get opmærksom på din egen reaktion. Du må godt

til at fikse ting og løse problemer, fordi man vil sin

blive vred, men du har samtidig ansvar for, at din

mentee det godt. Og somme tider er det nødven-

reaktion ikke skubber mentee i en uhensigtsmæs-

digt at træde til og ordne et akut problem. Faldgru-

sig retning. Det er her, du kan være rollemodel og

ben er, at man bliver den, der løser alle problemer

vise, hvordan man klarer sådanne situationer. Vis, at

– også dem, som mentee godt selv kunne klare.

man godt kan blive frustreret over systemet, men

Mentee ville måske være længere om det og gøre

vis også de gode grunde til at falde ned igen. Det

det på en anden måde end dig – men ville samtidig

er dit ansvar som mentor at bringe fokus hen på

lære noget vigtigt om at tage ansvar for sit eget liv.

områder, hvor man kan handle.

Når mentees vrede smitter
Din mentee vil ofte opleve livet meget intenst og
have store og kraftige følelser. Det er ikke usædvanligt, at en mentee føler vrede mod systemet
eller bestemte mennesker, stress over alle de løse

Du kan for eksempel sige:
tænke klart lige nu. Kan vi ikke lige gå en tur og tale
om noget andet?”
(Efter du selv er faldet ned) ”Når nu problemet ikke

ender, paranoia i forhold til alle dem, som er ude

kan løses her og nu: Hvordan kan jeg så hjælpe dig

efter ham/hende. Alle disse følelser kan gøre det

med at undgå, at problemet vokser?”

uoverskueligt at forestille sig, hvordan man kom-

Nogen gange skal der så lidt til for at støtte mennesker i en forandring. Det giver stor glæde at
yde den støtte til mentees, der er blevet prøveløsladt, og som har brug for en hjælpende hånd
til at finde balancen i livet uden kriminalitet.

“Jeg bliver så rasende/frustreret, at jeg ikke kan

Sagt af en mentor

mer ud af sine problemer, og mentee kommer let
til at køre i ring.
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Honorar og ansættelsesforhold

Lokale mentormøder

sonlige forhold. Det indebærer, at du ikke må give

Hver KiF-afdeling har en gruppe af lokale mentorer,

oplysninger til uvedkommende og heller ikke til for

og I kan blive inviteret til lokale mentormøder. Ind-

eksempel mentees egne pårørende. Du skal også

Som mentor er du honorarlønnet, og 1 honorar

Hvis du mener, at en dyrere ting eller aktivitet vil-

holdet i disse møder kan være erfaringsudveksling

være opmærksom på ikke at lade papirer med per-

svarer til ca. 4 timers arbejde om måneden. Hono-

le gøre en positiv forskel i mentorforløbet, skal du

eller netværksdannelse.

sonlige oplysninger ligge fremme.

rarlønnen er B-indkomst, hvilket betyder, at du får

tage det op med sagsbehandleren. Det kan for ek-

udbetalt et bruttobeløb, som du selv skal indberette

sempel være kontingent for mentee i et fitnesscen-

Faglig sparring

Du underskriver en erklæring om tavshedspligt, når

til Skat.

ter eller billetter til en lidt længere tur.

Man kommer ofte i vanskelige overvejelser som

du begynder som mentor. Vær opmærksom på, at

mentor, og vi tilbyder derfor støtte i form af faglig

tavshedspligten også er gældende, efter mentorforløbet er ophørt.

Honoraret fastsættes ud fra en konkret vurdering af

Forsikringsforhold

sparring. Den faglige sparring foretages af psyko-

arbejdsbyrden i forhold til målene i handleplanen.

Mentorerne er dækket af kriminalforsorgens forsik-

loger og foregår i grupper. Hvis du er interesseret

Sagsbehandleren og du aftaler, hvor mange timer

ring, hvis de får en skade under deres mentorarbej-

i faglig sparring, så kontakt din mentees sagsbe-

Du har dog pligt til at rapportere til kriminalforsor-

du skal bruge for at følge op på handleplanen på

de. Ligeledes er mentorerne dækket, hvis de laver

handler.

gen, hvis du opdager, at din mentee planlægger el-

tilfredsstillende måde. Omfanget kan reguleres ved

en skade, hvor kriminalforsorgen som arbejdsgiver

statusmøderne hver 3. måned.

ler begår ny kriminalitet, der er personfarlig eller af

vil være erstatningsansvarlig efter de almindelige

Psykologbistand

alvorlig karakter. Din mentee vil blive orienteret om,

erstatningsregler.

Hvis du bliver påvirket af voldsomme hændelser i et

at du har denne pligt.

mentorforløb, kan du få hjælp af en psykolog. Det

Mentorer modtager mellem 1-8 honorarer om måneden for et mentorforløb. Man kan godt have flere

Kompetenceudvikling for mentorer

kan som eksempel ske på baggrund af trusler, over-

Som mentor skal du rapportere til kriminalforsor-

mentorforløb på samme tid, men vi anbefaler, at

Du får kompetenceudvikling som mentor, og vi

fald eller andre hændelser i forbindelse med jobbet

gen hvis du opdager at din klient har lavet ny krimi-

man højst har to ad gangen. Desuden siger skat-

prioriterer også erfaringsudveksling mellem men-

som mentor. Hvis du er ude for sådanne hændelser,

nalitet eller du er bekymret om at din metee har til

tereglerne, at man som honorarlønnet højst må

torerne. Du får honorar for at deltage i kurser, tema-

så kontakt din sagsbehandler.

hensigt at begå alvorlige forbrydelser.

arbejde i et antal timer, der svarer til en halvtids-

dage, lokale møder og supervision.

Mentor-tovholder

Hvis du er i tvivl om din pligt til at rapportere ny

stilling. Det betyder, at man maksimalt må modtage 18 honorarer pr. måned i gennemsnit. Vær

Introduktionskursus

Alle KiF-afdelinger har en særlig mentor-tovholder.

kriminalitet eller den udvidede underretningspligt,

opmærksom på dette, hvis du også er aktiv i andre

Når du begynder som mentor, skal du deltage i et

Vedkommende har bl.a. ansvar for rekruttering og

så kontakt din mentees sagsbehandler.

af kriminalforsorgens mentorordninger eller er per-

todages introduktionskursus. Kurset er obligatorisk

vurdering af nye mentorer, sparring om matching af

sonundersøger.

og sikrer, at du er klædt på til opgaven og kan un-

mentor og mentee og afholdelse af lokale møder

Datasikkerhed

derstøtte kriminalforsorgens indsats for din mentee.

for mentorerne.

Du vil i dit arbejde som mentor komme til at hånd-

Lønnen opgøres senest den 10. i hver måned, hvorefter man får honoraret udbetalt den efterfølgende
måned. Det vil sige, at honorar for januar udbetales
først 1. marts.

tere personfølsomme data. Du vil få nærmere op-

Kurset holdes to gange om året.

Tavshedspligt og oplysningspligt

lysninger fra KiF-medarbejderen om, hvordan du

Som mentor har du tavshedspligt om mentees per-

skal forholde dig til dette.

Kursets emner er:
• Introduktion til kriminalforsorgen

Kørsel og telefon
Kriminalforsorgen giver ikke tilskud til transport og
telefon til mentorer. I stedet kan man trække disse

• Introduktion til det regelsæt, mentorerne arbejder
under
• Introduktion til kriminalforsorgens handleplaner og
den dokumentation, du som mentor skal levere

udgifter fra på selvangivelsen under overskriften

• Introduktion til LS/RNR og MOSAIK

“øvrige fradrag personlig indkomst” (rubrik 29).

• Introduktion til mentorrollen, spørgeteknikker og
andre relevante redskaber

Udlæg til aktiviteter o.l.
Du og mentee kan have udgifter i forbindelse med
møder eller de aktiviteter, I har som en del af for-

Temadage

Det vigtigste ved mentor

løbet. Du kan få refunderet småudgifter, der har et

Der holdes med mellemrum temadage for men-

konkret eller pædagogisk formål. Det kan være kaf-

torerne i de forskellige landsdele. Emnerne kan for

er tillid – og god kemi.

fe i en café, hvis I ikke har bedre steder at mødes,

eksempel være ADHD eller gode metoder til sam-

eller bus-/togbilletter til en aktivitet. Det maksimale

taleteknik.

Sagt af en mentee

beløb er 300 kr. pr. måned.
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Del 5

Kriminalforsorgens overordnede mål er at medvirke

RNR står for Risk, Need og Responsivity, der kan

til at begrænse kriminalitet. Dette formål er fælles

oversættes til risiko, behov og modtagelighed. De

for hele det strafferetlige system – det vil sige politi,

tre principper anses for at være kernen i at mindske

anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg.

recidiv, altså tilbagefald til kriminalitet.

Kriminalforsorgens rolle er at sikre, at domstolenes

Dette skal du vide om
kriminalforsorgen

domme bliver fuldbyrdet i overensstemmelse med

RNR-principperne består helt konkret af et risiko-

de regler, der findes i Straffuldbyrdelsesloven. Det

og behovsvurderingsredskab, der hedder LS/RNR

skal ske med den nødvendige kontrol og sikker-

og en struktureret samtaleindsats, som hedder

hed, men også med den nødvendige respekt for de

MOSAIK (MOtiverende SAmtaleIntervention i kri-

dømtes borger- og menneskerettigheder.

minalforsorgen). Begge metoder er velafprøvede i
praksis med det resocialiserende og forebyggende

Kriminalforsorgen er i hele landet

arbejde. Som mentor skal du ikke selv arbejde med

Direktoratet varetager den overordnede styring af

redskaberne, men du skal kende de centrale begre-

kriminalforsorgen. 4 områdekontorer styrer driften

ber for at kunne støtte op om kriminalforsorgens

på tværs af alle institutioner inden for deres geo-

arbejde.

grafiske område. 24 institutioner samler et antal
enheder og sikrer sammenhæng i opgaveløsnin-

Kriminalforsorgen skal forhindre ny kriminalitet, og

gen. Enhederne består af landets ca. 80 fængsler,

vi ved, at særlige emner kræver opmærksomhed,

arrester, pensioner og KiF-afdelinger.

når man skal arbejde kriminalpræventivt. Vi vurderer alle dømte i forhold til disse risikofaktorer og til,

Forberedelse til et liv uden kriminalitet

hvor stor risiko de har for at falde tilbage i krimina-

Resocialisering er en meget væsentlig del af krimi-

litet. En mentee vil som regel have en eller flere af

nalforsorgens arbejde. Det indebærer, at afsonings-

disse problematikker inde på livet:

perioden – uanset om den foregår i fængsel eller på

Sagt af en mentor

Jeg er der for at støtte en mentee i at leve
det kriminalitetsfri liv, han/hun ønsker.
Sammen har vi en opgave i at finde ud af,
hvordan jeg bedst kan støtte. Hvad enten
det er i forhold til samtaler, at læse breve
fra diverse instanser eller gå en tur på café.

fri fod – bruges til at hjælpe den dømte bedst muligt
til en fremtid uden kriminalitet.
Kriminalforsorgen arbejder ud fra en række principper og metoder i det resocialiserende arbejde. Som

1. En forhistorie med kriminel adfærd
2. Et personlighedsmønster præget af impulsivitet,
aggression og dårlig problemløsning
3. Et tankemønster præget af at kriminalitet er
normalt og i orden

mentor behøver du ikke at kende metoderne ind-

4. En kriminel omgangskreds

gående, men du vil få en kort introduktion til dem

5. Problemer i forhold til familie/partner

på mentorkurset.

6. Problemer i forhold til skole/arbejde
7. Få eller ingen fritidsaktiviteter

Handleplaner

8. Stof-/alkoholproblem

Kriminalforsorgen udarbejder en handleplan for
næsten alle dømte. Det betyder, at man allerede

Kendskabet til risikofaktorerne kan give dig en idé

ved afsoningens start tænker på det samlede for-

om faktorer, der påvirker den pågældendes liv. Dels

løb, så den dømte får de bedst mulige betingelser

vil I typisk skulle arbejde med et eller flere af om-

efter endt afsoning/tilsyn.

råderne, dels har det betydning for, hvad du kan
forvente af mentee i relationen til dig som mentor.

Handleplanen er et redskab til at planlægge en ko-

MOSAIK er et værktøj til at føre strukturerede sam-

ordineret og systematisk indsats under afsoningen

taler, der kan påvirke og ændre adfærd. I MOSAIK

eller tilsynsperioden. Planen er udarbejdet i sam-

indgår der også en række øvelser, og mentee vil

arbejde og dialog med din mentee, så han/hun får

ofte få en hjemmeopgave, som han skal løse mel-

medansvar for indsatsen. Det er også i handlepla-

lem to tilsynssamtaler. En opgave for dig som men-

nen, dine opgaver som mentor beskrives.

tor kan være at gå med mentee til en tilsynssamtale, så du kan få indblik i, hvilke øvelser han arbejder

LS/RNR-principper og MOSAIK

med, og støtte ham i hjemmeopgaven.

Kriminalforsorgen arbejder efter RNR-principperne.
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4

Vejen gennem
retssystemet

1

Anholdelse

1

5

Politiet sigter en mistænkt person

Efterforskning

Tilsyn

Pension

Politiet efterforsker sagen

Tilsyn hos kriminalforsorgen, hvor den dømte

Sidste del af afsoningen kan foregå på en af

hjælpes og kontrolleres

kriminalforsorgens pensioner

!
Tiltale

Samfundstjeneste

Løsladelse

Anklagemyndigheden rejser tiltale

Den dømte udfører hjælpende arbejde

Kriminalforsorgen og kommunerne samarbejder
om løsladelsen og om job, penge og bolig

2

Tilbageholdelse
En dommer beslutter, om mistænkte skal

6

!
Retssalen

Fodlænke

Behandlingsdom

Dommeren afgør straffen

Hjemme med en elektronisk fodlænke

Psykisk syge idømmes psykiatrisk behandling

tilbageholdes

3

på psykiatriske hospitalsafdelinger

!
Arresthus
Hvis den mistænkte tilbageholdes, sættes han/

Når du møder din mentee, er han e
 ller

hun i et arresthus

hun ved at afslutte sin vej gennem

Åbent fængsel

Lukket fængsel

Afsoning i et åbent fængsel

Afsoning i et lukket fængsel

retssystemet. De fleste mentees er
enten prøveløsladt fra en fængselsdom
eller har modtaget en betinget dom med
tilsyn fra kriminalforsorgen.
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Den Personlige Plan
Hvilke mål har jeg, og hvordan vil jeg opfylde dem skridt for skridt?

Handleområde

Mine delmål for at nå mit mål er...

F.eks. mig selv, forholdet til min familie /venner, skole/uddannelse, arbejde, misbrug, fritid,
bolig, økonomi, kriminalitet

Hvad vil jeg helt konkret gøre? Og hvornår? Kræver min plan forberedelse eller hjælp fra andre?

Eksempel: Uddannelse
Jeg vil gerne have en uddannelse som tømrer

Eksempel: Uddannelse
Jeg vil undersøge, hvor tømreruddannelsen findes, og hvad der skal til for at blive optaget.

Mit mål er...

Status

Hvordan ønsker jeg, at det skal være?

Gør jeg det, jeg har sat mig for? Hvordan er resultatet for mig? Hvordan er det for andre?
Har jeg behov for hjælp? Har jeg behov for at ændre min plan?

Eksempel: Uddannelse
Når jeg kommer i gang med en uddannelse, får jeg struktur i hverdagen. Jeg vil føle, at jeg har noget
at byde ind med, og det vil styrke min selvtillid.
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Direktoratet for kriminalforsorgen
Strandgade 100
1401 København K
Telefon 72 55 55 55
dfk@kriminalforsorgen.dk

