MENTORUDDANNELSE
- For fagforeningsmedlemmer, der vil gøre en forskel for flygtninge og den danske model
Mandag d. 27. august 2018 fra 17-20.
På kurset retter vi fokus mod, hvad det vil sige at være
mentor.
Mentoruddannelsen består af et fyraftensmøde af ca.
tre timers varighed, og indeholder følgende:
Billede: Holbæks mentorkorps i aktion

•
•

Kurset afholdes:
3F Kolding

•

Galgebjergvej 4
6000 Kolding

•

•

•
•
•
•

Hvad vil det sige at være mentor?
Vi vil lave korte oplæg – og du får mulighed for at
snakke med de andre om, hvorfor mentorrollen er
vigtig, og hvordan I kan være mentorer for
flygtninge.
Vi vil snakke om, hvordan der kan stilles spørgsmål,
så mentee hjælpes til selv at være aktiv i forhold til
at komme i uddannelse eller job.
Vi vil sætte fokus på kulturforskelle, på
arbejdskultur i Danmark og i de lande hvor
flygtningene kommer fra.
Du bliver orienteret om hvor og hvordan du kan
hente hjælp og støtte.

Vi vil gennemgå emner og aktiviteter, som du kan lave med mentee (samt hvilken økonomi du/I kan
få hertil)
Der vil være en kort gennemgang af flygtninges situation og økonomiske forhold i Danmark
Du vil få viden om den beskæftigelsesrettede indsats i den kommune du skal være mentor i. Hvilke
tilbud der er, og hvem du kan henvende dig til om hvad.
Vi vil sammen arbejde med at kortlægge netværk samt hvilke lokale virksomheder,
uddannelsessteder eller frivillige foreninger, der kan være med til at bringe din mentee tættere på
job.
Det er gebyrfrit at deltage, og der vil blive sørget for forplejning.
Tilmelding snarest: På 52 07 18 01 08, på mail til piha@danskmetal.dk eller ved
besvarelse af denne mail mach@danskmetal.dk. Angiv da din fødselsdato.
Såfremt du vil anmode din fagforening om transportgodtgørelse, skal tilmelding
ske gennem din fagforening på FIU-nummeret.

