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Lovgrundlaget er BEK 873 af 07/07/2010 

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddan-

nelse og erhverv 

 
Mentorer i 9. og 10. klasse 

§ 11. Kommunen skal sørge for, at der gennem Ungdommens Uddannelses-
vejledning etableres en mentorordning. Mentorer yder en personlig støtte, der 
kan tilbydes elever i 9. og 10. klasse, som skønnes at få særlige vanskeligheder 
ved overgangen til ungdomsuddannelse. 

Stk. 2. På kommunens initiativ etableres et samarbejde mellem Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning og områdets ungdomsuddannelsesinstitutioner om 
anvendelse af mentorer. Det lokale samarbejde skal sikre et tæt samspil med 
andre mentorordninger og kommunen og blandt andet medvirke til, at eleven 
kan have den samme mentor i 9. klasse, 10. klasse og de indledende dele af 
ungdomsuddannelsen. 

Stk. 3. Kommunerne har pligt til at sikre, at den enkelte mentor er tilstræk-
kelig forberedt på den aktuelle mentoropgave, og at vedkommende har de nød-
vendige forudsætninger for at kunne løfte opgaven til gavn for den unge. 

§ 12. Den unge skal give sit samtykke til at få en mentor tilknyttet, og for 
unge under 18 år skal forældremyndighedens indehaver ligeledes give sit sam-
tykke hertil. 
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Hvem kan få en mentor? 

 

Hvis du er ved at afslutte 9. eller 10. klasse og skal til at 

begynde på en ungdomsuddannelse, kan du få tilbudt en 

mentor gennem UU-Øresund. Målet er, at det bliver lettere 

at begynde på den nye uddannelse, så du kan holde fast i 

dit uddannelsesvalg. 

 

 

 

Hvad er en mentor? 

 

En mentor er en person, der hjælper dig med at få en god 

start på din ungdomsuddannelse. Mentoren kan være et 

bindeled mellem dig og din uddannelse og hjælper dig, hvis 

du skulle få problemer på din uddannelse. Din mentor kan 

støtte dig, vise vejen og stille de rigtige spørgsmål på det 

rigtige tidspunkt. 

 

Eksempler på hvad din mentor kan gøre for dig 

 

 Hjælpe dig med at forstå de nye regler og måder at gøre 

tingene på... 

 Udarbejde en plan sammen med dig, som du synes hjælper 

dig med at gennemføre skoledagene og de opgaver, der 

hører med... 

 Søge lektiehjælp og anden støtte, som kan være nødvendig 

for, at du gennemfører uddannelsen... 

 Hjælpe dig med kontakt til vigtige personer på  

 din uddannelse fx vejlederen... 

 Mødes med dig og dine forældre.. 

 

Praktiske informationer 

 

Din mentor kan være din nuværende (klasse)lærer eller en 

anden voksen, som du mener vil være god som mentor for 

dig. Det kan også være en mentor, som UU finder til dig. 

Din mentor laver en skriftlig aftale med dig og dine foræl-

dre. 

Et mentorforløb varer typisk 1/2 år. 

Du og dine forældre kan læse mere om mentor- 

ordningen på www.uuoresund.dk 

 

Vil du søge om at få en mentor? 

 

Du skal henvende dig til din UU-vejleder, hvis du har behov 

for en mentor. Det er din UU-vejleder, der laver en indstil-

ling til mentorudvalget og det er din UU-vejleder der giver 

dig besked om indstillingen er bevilliget. 

 

 

 
 


