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KOM GODT 
I GANG SOM 
STØTTEPERSON
/MENTOR
– På længerevarende videregående uddannelser
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Tillykke med din ansæt-
telse som støtteperson 
eller som vi også kalder 
det – mentor i DUOS!

Her kommer nogle in-
formationer om dine 
arbejdsopgaver og oplys-
ninger om, hvordan støt-
teforløbet sættes i gang 
og tilrettelægges.

OPSTART OG KOMPETENCE
UDVIKLING
Forløbet koordineres af Studenterrådgiv
ningen i samarbejde med DUOS, og som 
mentor indgår du i et samarbejde med 
begge parter om nogle aktiviteter. 

AKTIVITETER 

■	 	Opstartsmøde sammen med Studenterråd
givningen og støttemodtager, hvor støtten 
tilrettelægges og igangsættes.

■	 	Introworkshop i støtteforløbets første 
semester

■	 	To temaworkshop pr. år

På de to workshops vil du blive under-
vist i de generelle træk for forskellige 
psykiske vanskeligheder. Du vil høre 
om strategier for at kompensere for 
vanskelighederne, og du vil få mulighed 
for at dele erfaringer. Du vil derudover 
møde mentorkolleger og få lejlighed til 
at få sparring og supervision fra fagfolk 
med særlig viden om psykiske vanske-
ligheder og specialpædagogisk støtte.

■	 	Individuel supervision efter aftale med 
Studenterrådgivningen

■	 	Evalueringsmøde ved afslutningen af hvert 
semester sammen med Studenterrådgiv
ningen.

 – I forbindelse med mødet udarbejdes 
en forløbsbeskrivelse. Den indgår i 
vurderingen af, om støtten har fungeret 
efter hensigten.

 Beskrivelsen udarbejdes af Studen-
terrådgivningen, og du skal bidrage 
mundtligt med dine observationer.

 

■	 	Gruppesupervision – et forløb på to gange 
tre timer med supervisor fra Studenterråd
givningen

Deltagelse i alle aktiviteter er obligatorisk for 
dig som mentor. Du vil modtage normal time
løn i forbindelse med de nævnte aktiviteter.

VELKOMMEN

OM DIN MENTEE
Som mentor vil du blive knyttet til en mentee.
Din mentee er en studerende med en psykisk
funktionsnedsættelse, der giver særlige vanske
ligheder i forhold til at gennemføre en uddan
nelse.

Din mentee har fået bevilliget mentorstøtten 
efter lov om specialpædagogisk støtte (SPS) som 
kompensation for funktionsnedsættelsen.

DINE OPGAVER SOM MENTOR
Mentor betyder egentlig rådgiver eller vejleder,
og det er netop i den rolle, at du skal støtte din 
mentee i sit studie.

Som mentor skal du være med til at kompensere 
din mentee for de særlige vanskeligheder, som 
han eller hun har i forhold til at gennemføre sin 
uddannelse. Det kan fx være problemer med 
overblik, struktur, planlægning og overholdelse 
af deadlines ved opgaveskrivning og eksamens
tilmelding. Nogle mentees har også svært ved at 
indgå i sociale sammenhænge i forbindelse med 
undervisning, gruppearbejde og lignende.

Bemærk, at du som mentor kun kan 
yde støtte ud fra de gældende regler om 
specialpædagogisk støtte. Derfor skal du 
kontakte DUOS, hvis du oplever behov 
eller ønsker om andre typer af støtte 
end de ovenfor nævnte. Det kan fx være 
ønske om hjælp til konkret løsning af 
den studerendes studie opgaver, kontakt 
til sociale myndigheder, læge besøg og 
morgenvækning. Alt sammen opgaver 
som det kan være relevante for din men-
tee at få støtte til, men som henhører 
under anden lovgivning og derfor ikke 
skal udføres af dig som mentor.
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På vores hjemmeside duos.dk kan du 
finde praktisk information om løn og 
øvrige ansættelsesforhold.

KONTAKT

DUOS
SPS-kontoret
T: 36347900
sps@duos.dk

www.duos.dk


