
Procedure for mentor ordning på TronsøSkolen 2018 
 

Hvem kan komme i betragtning. 

Elever uden kompetencegivende ungdomsuddannelse, som har særligt behov for støtte. Det drejer 

sig om unge mellem 16 - 25 år, der er i risiko for ikke at kunne gennemføre en 

ungdomsuddannelse. Elever i 10. klasse og elever under EGU og STU er derfor ikke omfattet af 

ordningen. Endvidere er elever fra Færøerne og Grønland ikke omfattet af ordningen. 

 

Hvordan gennemføres forløbet. 

 

1. I forbindelse med optagelses og visitationssamtalen drøftes behovet for mentor med eleven. 

Er forudsætninger og behov tilstede, indledes proceduren for at få tilknyttet en mentor. 

Der udfyldes et første dokument, som er et oplæg til en endelig skriftlig aftale mellem 

mentor og elev / kandidat. 

 

2. Forstanderen gennemgår det første dokument og tager kontakt til den UU vejleder, som 

eleven er hjemmehørende under. 

Fører drøftelsen til enighed om behovet aftales der møde mellem eleven, UU vejleder, den 

kommende mentor og TronsøSkolen ved forstander eller viceforstander, evt. forældre. 

 

3. Samtalen gennemføres og der udfærdiges endelig skriftlig aftale mellem elev og mentor. 

Aftalen skal indeholde:  

 En uddannelsesplan udfærdiget sammen med UU. 

 En oversigt over hvilken støtte skolen skal yde for at bakke op om elevens mål i 

uddannelsesplanen. 

 En beskrivelse af hvordan skolen følger op. 

 Aftalen skal skrives under af elev og mentor. 

 Tidsplan med opfølgning sammen med skolens uddannelsesvejleder og mentor. 

 

4. Afslutningsfasen. 

 Eleven bliver hjulpet videre til anden uddannelse / job.  

 Forløbet afrundes med en evalueringssamtale med elev og mentor. 

 Afbrydes forløbet gennemføres der også evalueringssamtale med eleven, UU 

vejleder, mentor og TronsøSkolen ved forstander eller afdelingsleder, evt. forældre.  

 

Hvem er mentor på TronsøSkolen  
Der er uddannet 7 mentorer på forløbet ”målrettede mentorkurser” udbudt af FAFF og 

Højskoleforeningen.  

TronsøSkolen forventer yderligere at uddanne 2 mentorer ultimo udgangen af 2018.  

En mentor kan højest have tilknyttet 4 elever.  
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