
Stiftelsen Minerva (Sverige), Kvinfo (Danmark) og Likestillingssenteret 
(Norge) har tatt initiativ til å etablere et nordisk mentornettverk med økono-
misk støtte fra Nordisk Ministerråd. Nettverket er initiert på bakgrunn av be-
hovet for å koordinere kompetansen som fi nnes om mentoring i Norden og 
for å samarbeide om de utfordringer som mentoring representerer. 

Målgruppe 
Nettverket er åpent for alle som drifter mentorprogrammer i offentlige og 
private virksomheter, samt frivillige organisasjoner. Mentorprogrammene må 
rette seg mot deltakelse i arbeidslivet. 

Hensikt og innhold i et nordisk nettverk
Målet med nettverket er å heve kvaliteten på mentorprogrammer i Norden 
samt bidra til å øke omfanget og bruken av mentoring.

Nettverket skal være en faglig møteplass for spørsmål knyttet til mentoring 
for programledere og programeiere i de nordiske landene. Hensikten er økt 
kunnskap, dele erfaringer, diskutere problemstillinger og utfordringer for å 
utvikle mentoring som metode samt å få et faglig kontaktnettverk og innsyn i 
andre aktørers arbeid, metoder og målsettinger. 

Nettverkets første aktivitet vil bli et nettverksseminar i København 11. mai 
2015. Sett av datoen allerede nå – invitasjon og program kommer senere. 

Hvordan bli en del av nordisk nettverk?
Ønsker du faglig påfyll og erfaringsutveksling med andre programledere kan 
du fylle ut følgende skjema for å bli registrert i nettverket. Registreringen 
innebærer ingen forpliktelser, men du vil få informasjon om nettverket og 
kunne delta på sosiale media. 

Påmeldingskjema
– Del erfaringer med hverandre

– Enkel og uforpliktende påmelding

– Ingen kostnader

– Tar ca 2 min

 Vil du være del av et nettverk for 
mentorprogram i Norden?
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