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FRAMGÅNGSRIKT MENTORPROGRAM I

MIA-PROJEKTET AVSLUTAT

Minervas första mentorprogram avslutades den 1 april och
deltagarna hade sin avslutning tillsammans med mentorerna
den 25 mars.

Under seminariedagen fick adepter och mentorer under Marita
Norlins ledning utvärdera sina relationer, aktiviteter och
framgångar. En del framgångar som gett resultat är:

*Individuell träning i att presentera sig på arbetsmarknaden
t.ex. platsansökan, anställningsintervju och att kunna variera
sig efter olika sorters ansökningar och situationer.
*Mentorernas aktiviteter i programmet bl.a. föreläsningar för
adeptgruppen om arbetsmiljö, ledarskap och grupp-process,
vår miljö, aktivt lyssnande, ledarskap i svenskt företag på
internationell marknad.
*Individuellt har mentorerna också introducerat adepten för
kollegor, bjudit in till arbetsplatsen, gjort studiebesök.
*Mentorernas stöd genom att lyssna, stödja, stimulera och att
vara nyfikna har lett till personlig utveckling och ökat
självförtroende.

I sammanhanget kan vi reflektera över den ekonomiska kris
och de svårigheter att hitta ett jobb som präglat tidsperioden
sedan projektet startade. Trots det har adepterna hittat vägar
in i arbetslivet och fått anställningar, vikariat, praktik, startat
företag och börjat högskolestudier.

Deltagarnas framgångar sprids till Trondheim Kommunes
nätverk, arbetsförmedlingar, kommuner, rekryterare, företag,
organisationer, media, andra projekt m.fl.

Vid seminariet deltog forskare och projektledningen från
Trondheim Kommune. Forskaren Anne Juberg från Universi-

Minervas Interregprojekt i
partnerskap med
Trondheim Kommune går
enligt planerna. I Minervas
ansvar ingår bl.a. två
mentorprogram med fast
program. I Trondheim
pågår samtidigt ett mentor-
nätverk som har löpande
intagning under hela
projekttiden. Nene R Johansson med sin

mentor Karin Raninen-Jansson

Delar av MiAs mentorprogram

Marita Norlin och Britt Tham
mentor från Landstinget Dalarna

Elena Frid med sin mentor
Christina Nordström

Forskaren Anne Juberg tillsammans med adepten Helmi Redin

tetet i Sör Tröndelag hade
särskild tid med deltagarna
i programmet för intervjuer
och reflektioner. Projekt-
ledningen hade också
utvärderingstid med Anne
Juberg. Informationen
används sedan i den
följdforskning som pågår
kontinuerligt i projektet.
Seminariet avslutades med
att samtliga adepter och
mentorer fick ett diplom.

Adepten Miho Björklund
med sitt diplom
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INFORMATION OM DET NYA

MENTORPROGRAMMET SOM FORMELLT

STARTAR 1 SEPTEMBER

Minerva kommer att hålla flera informationsmöten i länet
samt intervjua nya potentiella deltagare. Deltagarna tas ut i
samråd med arbetsförmedlingarna i Falun och Borlänge samt
Arbetsmarknads- och Integrationsenheten i Falu Kommun.

Minerva startar nytt mentor-
program i MiA-projektet den 1
september. Under våren gör
projektledningen förberedelser
om innehållet och koordinerar
vissa gemensamma aktiviteter
med Trondheim Kommune.



MINERVA FIRADE

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 8 MARS

MED ÖPPET SEMINARIUM

Anna Björkman Holmgren Dalarnas Museum

Yulia Krakanovskaya
berättade om
operaregissören
Natalia Sats från
Ryssland. Helmi Redin
berättade om de stora
framgångar El Sistema
gjort i Venezuela
främst för barn och
ungdomar från fattiga
områden som får lära
sig spela klassisk
musik. Nu är 600 000
elever engagerade. Ett
liknande projekt
kommer att starta i
Göteborg.

Minervas frukostseminarium handlade om kultur i Dalarna samt
kulturpersonligheter i andra länder. Anna Björkman Holmgren;
biträdande museichef på Dalarnas museum berättade om ”sitt
eget museum” och vad som händer där det här året. Hon gjorde
också ett levande porträtt av Karin Larsson och hennes
konstnärskap.

Yulia Krakanovskaya och Helmi Redin från MiA-projektet

MIA-PROJEKTET HADE SEMINARIUM OM GLOBAL AFFÄRSKULTUR

Seminariet om affärskulturer

Några intressanta exempel som framkom var:

klädkoder i arbetslivet, placeringar vid möten, hälsningsfraser,
vikten av förberedelser och att som present uppskattas inte
dalahästar i alla länder i världen.

Till seminariet hade projektdeltagare och mentorer bjudits in
samt andra intresserade i företag och organisationer i Dalarna.

Deltagarna i MiA-projektets mentorprogram kommer från
världens alla hörn. Samtliga har erfarenheter från att arbeta i
flera olika länder och naturligtvis speciell kompetens om hur
affärsverksamhet går till i deras eget ursprungsland.

Vid ett seminarium den 16 februari hade samtliga deltagare i
MiA-projektet en presentation om vad som var det viktigaste i
affärsuppgörelser med just deras ursprungsland.

Helmi Redin tillsammans med projektledaren Kristina Nasenius
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I oktober 2009 hade norska och svenska organisationer
samlats i Hamar för att byta erfarenheter om ”mentoring”.
Nätverket presenterades också för Kvinfo vid den
internationella mentorkonferensen i Köpenhamn i november
2009. Nätverket fortsätter att utvecklas och har nästa möte i
Oslo den 11 juni. Prioriterade frågor är hur mentorskap kan
påverka företagande i positiv riktning och hur ett
skandinaviskt samarbete skulle kunna utveckla fruktbar
samverkan och ännu bättre metoder.

Minerva och Trondheim Kommune kommer att passa på att
sprida kunskap och PR om MiA-projektet och dess resultat.
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NÄTVERK OM ”MENTORING”
MED ORGANISATIONER I

SVERIGE OCH NORGE HAR STARTATS

Minerva har inom ramen för MiA-projektet publicerat en ny
broschyr om mentorskap. Broschyren tar upp vad ett
mentorprogram är, framgångsfaktorer, goda exempel och
nätverk. Dessutom presenteras MiA-projektet och
samverkanspartnern Trondheim Kommune. Broschyren finns på
svenska och engelska.

NY BROSCHYR OM MENTORSKAP

INTERREG KONFERENS

ÖLANDET TRONDHEIM

Trondheim Kommune hade den 11-12 februari bjudit in
Minervas mentorprogram till en konferens på det vackra
Ölandet utanför Trondheim. En viktig del av MiA-projektet är
..

En av de mentorer som verkar inom Minerva är Melviana
Hedén. Hon hade en presentation om sin väg från nyanländ
invandrare från Indonesien till framgångsrik utvecklings-
ingenjör i Falu Energi och Vatten i Falun. En mycket
uppskattad presentation fylld med beskrivningar av hårt
arbete, motgångar, humor och framgång.

Som en liten extra krydda i spridningen av Interreg projektet
har Melviana kontaktats av en dagstidning i Indonesien.
Tidningen är intresserad av hennes karriär i Sverige. I
intervjun passade hon på att berätta om konferensen på
Ölandet och om MiA-projektet. Tidningen skrev om hennes
karriär, roll som mentor och om projektet. Tidningen har
spridning till tre miljoner människor!

Melviana Hedén mentor i MiA-projektet

Projektledningen i Trond-
heim hade också bjudit
in produktionsledaren
Sidsel Dahl Björgvik från
Aker Piping Technology
som presenterade hur
företaget arbetar med
att stötta personer, som
av olika skäl hamnat
utanför arbetsarknaden,
samt hur de arbetar med
att utveckla mångfald i
företaget.Sidsel Dahl Björgvik från Aker Piping

Technology

Projektledare, forskare, adepter och
mentorer i MiA-projektet

utbytet mellan Dalarna
och Sör Tröndelag.
Speciellt att mentor-
erna får träffas samt
att företagskluster
uppstår. Metoderna
inom ”mentoring” som
används i projektet ut-
värderades av del-
tagarna vid seminariet.
Ytterst handlar
modellerna och metod-
erna om att ny
kunskap ska leda till att
deltagarna får ett
arbete eller på andra
sätt framgångsrikt
närmar sig arbets-
marknaden.



Nästa studiebesök gick till Falu Energi och Vatten. Där
presenterade HR direktören Petra Hultgren verksamheten och
sin roll inom ledningen. Melviana Hedén som är
utvecklingsingenjör vid Falu Energi och Vatten presenterade
också verksamheten bl.a. intressant om hur sopor kan bli till
inkomster.

Melviana Hedén, som tidigare varit adept i Minervas
mentorprogram för arbetssökande invandrade kvinnor med
akademisk utbildning, är nu mentor i MiA-projektet.

Den 15-16 mars hade Leonardo da Vinci projektet Equijobs sitt
fjärde projektmöte och det tredje projekt seminariet.
Seminariet ägde rum i Minervas lokaler i Falun. Från projektet
deltog samtliga sju länder med 15 deltagare.

Minerva hade också bjudit in brett till intresserade i företag och
organisationer i Dalarna. Dagen handlade om de goda exempel
som tidigare tagits fram och presenterats i en ”good practice
handbook”. Ur handboken har fyra goda exempel valts ut. Ett
som speciellt intresserat Equijobs projektet var MiA-projektets
mentorprogram. Programmets innehåll och genomförande
presenterades och två adepter presenterade sig och sin
utveckling/karriär vilket var mycket uppskattat av åhörarna.

Ett annat ”good practice”, som presenterades av Marco
Fachada från Portugal, var Dulcinea, ett tidigare EQUAL
projekt, som framgångsrikt genomförts i Spanien. Nu ska
modellen, som handlar om kvinnor som arbetar i byggsektorn,
testas i en utbildning om restaurering av gamla byggnader i
Portugal.

Eftermiddagen under seminariet var avsatt till studiebesök. Det
första gick till VH assistans där Veronica Hedenmark berättade
om ett modernt assistansföretags verksamhet. De senaste
satsningarna VH kids - speciellt för barn med
funktionsnedsättning och VH action - speciellt för unga
personer, rönte stort intresse från Equijobs-deltagarna.

Equijobs seminarium

Studiebesök VH assistans

Melviana Hedén och Petra Hultgren, studiebesök Falu Energi och Vatten

I Minerva tycker vi att
Melviana är en stor förebild
för alla arbetssökande och
särskilt för personer som
trots stor kompetens får
kämpa mot orättvisa
fördomar i arbetslivet.
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