
Mentor Margaret Hammare tillsammans 
med sin adept Jing Qiu.

Keiko Yokoyama med 
sin mentor 
Ingrid Nordling

Den andra gruppen arbetssökande invandrade kvinnor med 
akademisk bakgrund i projektet MiA (Mångfald I Arbetslivet) 
har pågått en tid med seminarier och praktik. Nu har de också 
fått mentorer. För att mentorer och 
adepter ska få bästa tänkbara relation 
under projekttiden så får de speciell 
träning under en hel dag vid
ett seminarium. ett seminarium. 

Hur är det att vara mentor och vad 
krävs egentligen? 
I Minervas modell ingår att få redskap 
och stöd för att mentorsrollen ska bli 
både effektiv och givande för både 
adept och mentor. Marita Norlin som 
genom åren delgett Minervas mentorer genom åren delgett Minervas mentorer 
den kunskap som behövs, var 
seminarieledare även den här gången. 
Deltagarna fick träna olika former av kommunikation och 
”feed back”. Adepter och mentorer fick också diskutera 
grundligt vad de ska uppnå under programtiden och befästa grundligt vad de ska uppnå under programtiden och befästa 
det genom att skriva ett gemensamt avtal. Seminariet följs 
sedan upp vid ytterligare två tillfällen under programtiden för
att följa adept – mentorparen och för att fylla på kunskaper. 
Mentorerna har också eget nätverk med egna möten för 
gemensam utveckling som mentorer.

Projektets partner Trondheim Kommune har varit 
på en ”Mentoring” konferens i Lille i Frankrike och presenterat på en ”Mentoring” konferens i Lille i Frankrike och presenterat 
MiA projektet för andra EU-länder. Det pågår som vi tidigare 
meddelat också ett aktivt nätverk för utveckling av 
gemensamma riktlinjer för mentorskap i Skandinavien. 
Likestillingssenteret i Hamar har fått ekonomiska medel från 
norska regeringen för att samordna metoder för lärande om 
mentorskap. 

Projektet kommer att under året ha flera gemensamma Projektet kommer att under året ha flera gemensamma 
aktiviteter bl.a. en konferens i Trondheim i 4-5 april där 
deltagare från projektet kommer att delta.  

SEMINARIUM I MENTORPROGRAMMET
MIA-PROJEKTET

Välbesökt konferens.

Veronica Hedenmark, 
Marianne Lundberg 
och David Lega.

Den 17 november genomförde Minerva en konferens som 
handlade om tillväxt och utvecklingen i regionen. 
Två pågående projekt Interreg projektet MiA och 
ESF projektet Job Innovation presenterades. 
Dagen ägnades åt att belysa värdet av mentorprogram 
som verktyg för att skapa inträde på arbetsmarknaden.

Eva Martinsson HR chef från Dellner Couplers AB 
presenterade sin syn på värdet av mentorskap genom att presenterade sin syn på värdet av mentorskap genom att 
belysa hur man som mentor samtidigt kan arbeta med 
jämställdhet och mångfald. Hon betonade också att det är 
viktigt att få vara olika och att i internationella miljöer, kan 
vi inte ta med oss den svenska affärskulturen rakt av.

Melviana Hedén från Falu Energi och vatten, som varit Melviana Hedén från Falu Energi och vatten, som varit 
både adept och mentor i Minervas mentorprogram visade 
tillsammans med sin tidigare mentor Ronny Arnberg från 
Borlänge Energi, hur deras kontakt resulterat i en fortsatt 
professionell yrkesrelation som innebär kunskapsutbyte 
och nätverk.   

Arbetsförmedlingen är samarbetspartner i 
både MiA projektet och Job Innovation. Det var därför både MiA projektet och Job Innovation. Det var därför 
viktigt att via Antonis Kassitas få arbetsförmedlingens syn 
på mentorskap som metod till arbetssökande. 
Han berättade också om hur viktigt det är med en ge-
mensam värdegrund som genomsyrar allt 
arbete i Arbetsförmedlingen.
På eftermiddagen berättade Veronica Hedenmark och 
David Lega tillsammans om sin syn på 
funktionsnedsättning och hinder som kan bli möjligheter. 
Båda driver framgångsrika företag och de anser att det är 
viktigare att tävla mot sig själv än mot andra.
Veronica tycker att vi lyssnar för mycket på andra. 
Att vi borde lyssna mer ”inåt” istället. De anser också att Att vi borde lyssna mer ”inåt” istället. De anser också att 
det är viktigt att dela framgång med andra inte som vi ofta 
gör - delar problem. 

KONFERENSEN MENTORPROGRAM 
FÖR JOBB OCH FÖRETAGANDE
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NYHETSBREVET GES UT AV STIFTELSEN MINERVANYHETSBREVET GES UT AV STIFTELSEN MINERVA

Alicia Garcia-Madrid Colado Spanien 
och Richard Wynne Irland. 

Myrtha Casanova och
Mari Luz Andrés, Instituto 
Europeo para la Gestión de la 
Diversidad

I November träffades de partners som ingår i projektet IN-DIVERSITY i Barcelona. 

Projektet kan sägas vara besläktat med Interreg projektet MiA, så sett att det handlar om lärande om 
hur vi på arbetsmarknaden bäst kan ta tillvara kompetens och kunskap hos personer som främst 
kommer från länder utanför EU-området. Projektet kommer att presentera flera rapporter om 
metoder som kan användas för att klara olikhet på arbetsmarknaden. 
En e-learning och ett ”tool kit” som kan användas av HR personal och chefer i företag blir också En e-learning och ett ”tool kit” som kan användas av HR personal och chefer i företag blir också 
produkter i projektet. Allt detta kommer att finnas på projektets hemsida tillika plattform under ad-
ressen www.in-diversity.eu

Spridningen av produkterna och nyttan av användandet av dem pågår under hela projekttiden 
genom möten, konferenser, hemsida, nyhetsbrev, tester i olika länder av produkterna m.m. 

KICK OFF SEMINARIUM I
IN-DIVERSITY

Det andra projektet som Minerva genomförde för arbetssökande invandrarkvinnor genomfördes 2001. 
Karin Rosenberg som var projektledare har berättat att flera deltagare fortfarande träffas för att utbyta 
erfarenheter i sitt nätverk. Ett nätverk har många funktioner och det är just detta EU har som ett av de 
viktigaste kriterierna i projekten som finansieras genom EU. Nämligen fortsatt utveckling och spridning 
av kunskap långt efter projektets slutdatum.

FRUKTBART NÄTVERK SOM BESTÅR

Projektet Job Innovation är i full gång med 14 deltagare. Den första gruppen som består av kvinnor har 
samtliga någon typ av rörelsehinder som gör närmandet till arbetsmarknaden svårare än för andra. 
Deltagarna som är arbetssökande får bl.a. träning i hur man bäst presenterar sig vid anställningsintervjuer 
och andra kontakter med arbetsgivare. De får också individuell job coaching var annan vecka av 
Kristina Nasenius, som är processledare med bred erfarenhet på området.

Projektet utvärderas genom följdforskning. Utvärderaren Nina Arkeberg som tidigare utvärderat delar av Projektet utvärderas genom följdforskning. Utvärderaren Nina Arkeberg som tidigare utvärderat delar av 
EQUAL projektet Gender School följer deltagare, projektledning och styrgrupp under hela projekttiden. 

AKTIVITETER I ESF PROJEKTET 
JOB INNOVATION 


