
Mentorprojekt, finansieret af mønsterbryderpuljen, status maj 2017

Det samlede budget til gennemførsel af mentorforløb er 2x1.800.000 kr. (budget 2016 og budget 2017)

Beløbet for det første år er er i foråret 2016 meldt ud til skolerne, fordelt efter elevtal. Beløb for skoleåret 
2017-2018 er jf. beslutning i Mønsterbryderudvalget ikke meldt ud men afventer slutevaluering. 

Konkret er midlerne anvendt til:

 Kompetenceudviklingsforløb af 50.000 kr. 
 Ressourcer til arbejdstid på skolerne til mentoropgaven: 1.750.000 kr.

Anbefaling

I lyset af udfordringerne i projektet og de pt. ikke-realiserede effekter heraf anbefales det at projektet ikke 
fortsættes i skoleåret 2017-2018, og at ressourcerne anvendes til andre projekter.

Projektstatus

Projektet har været gennemført efter en model med følgende hovedtræk:

 Skolerne har fået tilført midler som ovenfor nævnt
 Skolerne har udpeget lokale mentorer
 Der er gennemført kompetenceudviklingsindsats for mentorerne
 Der er udsendt links til evalueringsskemaer til besvarelse af de børn, der gennemfører mentorforløb 

(før- og eftermåling)
 Der er ligeledes udsendt links til evaluering til besvarelse af mentorerne (mentorernes vurdering af 

det samlede forløb samt børnenes udbytte heraf)
 Skolerne er informeret om, at mentorsamtaler skal gennemføres i indeværende skoleår (inden 

sommerferien 2017)
 Flere skoler arbejder allerede med egne, lignende ordninger. Det har været meldt ud til skolerne, at 

egne, eksisterende indsatser kan fortsætte, i det omfang de ligger inden for rammen af dette projekt
 Der evalueres ved afslutningen af skoleåret 2016-2017 mhp. præsentation af evaluering for 

mønsterbryderudvalget efterår 2017.

En arbejdstime for en lærer koster ca. 300 kr. Dermed rækker projektets midler til 6.000 lærertimer. 

I indeværende skoleår har der været gennemført et kompetenceudviklingsforløb for mentorerne. Fordelt på 
skolerne er der 25 mentorer. Kompetenceudviklingsforløbet har været på 12 timer. 

12 timer * 25 mentorer = 300 timer. 

Dermed resterer der 5.700 timer i indeværende skoleår til mentorindsats. De 50.000 kr. til 
kompetenceudvikling vil svare til ca. 167 timer. Dermed er der 5.533 timer til rådighed.  

Det svarer til 221 timer pr. mentor til selve samtalerne, til forberedelse, efterbehandling, kommunikation med 
forældre, samarbejde med skolens ressourcecenter mv.  

Aktuelt er antallet af igangværende eller afsluttede mentorforløb 92. Med baggrund i de ovenstående 
beregninger svarer dette til en pris på ca. 18.000 kr. pr. mentorforløb. (5.553 timer * 300 kr. / 92 forløb). Dvs. 
pt. 60 arbejdstimer pr. mentorforløb.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at dette beløb vil falde i takt med at der gennemføres flere forløb. 

Der kan derudover være mentorer, som har gennemført/planlagt forløb, som ikke er evalueret. 
Skoleafdelingen vil hurtigst muligt bede skolerne melde tilbage i hvilket omfang der på den enkelte skole har 



været gennemført eller er planlagt forløb, som pt. ikke indgår i opgørelsen. Tilbagemeldingen herpå kan 
indgå i den samlede evaluering af projektet, som forelægges Mønsterbryderudvalget i august 2017.

Overvejelser ved eventuelle fremtidige indsatser

Det understreges, at det samlede projekt ikke er evalueret endnu. Der kan dog identificeres nogle retninger i 
de få, foreløbige tilbagemeldinger fra mentorerne: 

Der gives således klart udtryk for, at det har været vanskeligt at indtænke indsatsen sammen med øvrige 
indholdselementer i skoleårets planlægning. Indsatsen er dermed blevet opfattet som en ekstra opgave, der 
er vanskelig at prioritere i samspil med øvrige, igangværende indsatser.

Der gives udtryk for, at det ikke har været alle relevante unge (eller deres familier) som har været indstillet på 
at deltage.

Derudover viser de (få) tilbagemeldinger, at såvel selve opgaven som organiseringen heraf har været grebet 
forskelligt an skolerne imellem. Nogle skoler har endvidere valgt at gennemføre en indsats i klasser med 
generelle trivselsproblematikker.

Endelig vurderer mentorerne det gennemførte kursus forholdsvis negativt. Der gives endvidere udtryk for, at 
et mere omfattende uddannelsesforløb havde været mere relevant. 

Idet planlægningen af næste skoleår er i fuld gang, vil det reelt være meget vanskelig at få projektet til at 
køre godt, såfremt der i august 2017 træffes beslutning om at fortsætte. Simpelthen fordi midlerne så 
kommer ud efter at lærernes arbejdsopgaver er fordelt og planlagt.


