Støtte til opstart og fastholdelse af uddannelse

Uddannelsesmentor er et individuelt forløb til uddannelses- og/eller aktivitetsparate ledige og sygemeldte. Unge,
som har påbegyndt uddannelse og har behov for støtte til
opstart og fastholdelse, er også i målgruppen.
Herudover er forløbet rettet mod socialt udsatte og kriminalitetstruede unge samt borgere, der generelt har problemer med at indordne sig.
Målet er at yde støtte til opstart og fastholdelse af uddannelse samt at finde en hurtig, men samtidig realistisk vej
til at gøre borgeren selvforsørgende. Gennem coaching
støtter mentor mentee i at sætte mål og sikrer tillid og
kontinuitet i indsatsen.

Indhold i forløbet
Indhold kan bl.a. være:
• Coachende samtaler - jagt efter drømme, interesser
• Motiverende samtaler - gevinster, fordele
• Kompetenceafklaring
• Besøg på uddannelsesinstitution
• Hjælp med at den enkelte føler sig inkluderet i sit
studiemiljø
• Støtte til borgeren i at fremmøde på sin uddannelse
• Tæt kontakt med borgeren på uddannelsesstedet eller
pågældendes bopæl
• Støtte til borgeren i at finde og fastholde nye mål
og holde fokus på progression

Fordele for borgeren
• Ejerskab for egen fremtid
• Øget selvværd
• Varig uddannelse/job
• Væk fra offentlig forsørgelse
• - Glæde, begejstring - og lyst til mere

Udbytte for Jobcentret
• Borgeren kommer hurtigt i uddannelse
• Borgeren foretager det rette studievalg
• Borgeren afklares til uddannelser med jobperspektiv
• Sikring af fastholdelse, og tilbagevenden til offentlig
forsørgelse
Gennem coaching og motivation bliver mentee støttet i at
opnå eller fastholde uddannelsen.

• Borgeren undgår for mange fejlvalg af uddannelse
• Tæt samarbejde mellem mentor og sagsbehandler
• Mulighed for tidlig og effektiv sanktionering

Individuelle forløb
Uddannelsesmentor er en del af Job4gruppens miomentor program. Et bredt udbud af forskellige mentorordninger og individuelle forløb. Find dem alle, download løsblade og få mere information på www.job4gruppen.dk
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Job4gruppen er et landsdækkende samarbejde mellem de 4 virksomheder: Integro, JobsPartner,
Naesborg og TUCJOB. Gennem hvert vores speciale hjælper vi Jobcentre med at hjælpe mennesker
i job - og mennesker med at hjælpe sig selv.

