Fem facts om kriminal
forsorgens mentorordning
1

 Som mentor hjælper man en dømt
med at gennemføre sin personlige
handlingsplan

2

 Man kan blive mentor, hvis man er
fyldt 18, taler og forstår dansk og
ikke er straffet

3

 Mentorordningen koordineres af
Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) og
findes over hele landet.

Hvis du vil vide mere om
mentorordningen, kan du søge
på ordet ”mentor” på
www.kriminalforsorgen.dk

Vær mentor for
en dømt

Lokalenhedsnavn
Adressevej 88, 8888 Postby

4

5

 Det er kriminalforsorgen (KiF), der
matcher mentor og mentee
 Et mentorforløb er afgrænset i tid
og afsluttes senest, når den dømtes
tilsyn ophører.

Telefon 00 00 00 00

Som mentor kan
du støtte en dømt
til at få et liv uden
kriminalitet

MODELFOTO

Du opbygger en relation til en dømt og forsøger at hjælpe vedkommende med at håndtere
livet og hverdagen.
Den dømte kan være under afsoning eller i
tilsyn hos kriminalforsorgen, for eksempel
efter prøveløsladelse eller i forbindelse med
en betinget dom. Som mentor støtter du den
dømte i at gennemføre den handleplan, som
kriminalforsorgen har lagt i samarbejde med
den dømte.

Dine opgaver som mentor kan
være at give
• praktisk hjælp til en struktureret hverdag – for
eksempel at hjælpe med at lægge budget,
at finde den rette uddannelse, komme i gang
med fritidsaktiviteter eller at komme op om
morgenen
• kommunikationshjælp – for eksempel at
hjælpe den dømte med kontakt til kommune
og andre myndigheder

Mit overskud kan bruges til
at hjælpe andre videre i livet.
Det kan være udfordrende,
men det giver mange gode
oplevelser – og en rigtig god
følelse.

Vil du hjælpe en dømt med at
opbygge et liv uden kriminalitet?
Har du overblik over tilværelsen og lyst til at
hjælpe andre? Så mangler vi dig som mentor i
kriminalforsorgen!

Sagt af en mentor
Som mentor stiller du din viden og erfaring til
rådighed for et andet menneske i en periode.

• personlig hjælp – for eksempel rådgivning om
fremtiden, samtaler om familie og venner eller om, hvordan man håndterer sit følelsesliv
At være mentor er honorarlønnet, og du bliver
tilknyttet kriminalforsorgen. Den lokale afdeling
af Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) hjælper dig
godt i gang, blandt andet med et obligatorisk
introduktionskursus, og står for løbende støtte
og kompetenceudvikling for dig som mentor.

