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Lisa Ott og Birgit Toft 
har arbejdet med mentoring både som konsulenter, 

udviklere og undervisere i mange virksomheder 
og organisationer siden 1999. 

De har sammen skrevet bøgerne: 
“Mentorskabets Muligheder – til brug i praksis” & 

“MentorNetværk - Lederudvikling på tværs af virksomheder”.

INDIVIDUEL OG PERSONLIG 
KARRIEREUDVIKLING

UNDERVISNING I DEN GODE SAMTALE

VÆRKTØJER TIL BRUG I 
MENTORSKABET

LEDERSPARRING 
MED EKSTERN MENTOR

BØGERNE 
”I LYSET AF MENTOR” 

& 
”MENTORNETVÆRK 

– LEDERUDVIKLING PÅ TVÆRS 
AF VIRKSOMHEDER”

&
SPØRGSMÅLSKORT

I 2021 begynder det årlige mentorprogram, 
hvor virksomheder og organisationer låner mentorer hos hinanden. 

Det unikke i MentorNetværk er, at mentor kommer fra 
en anden virksomhed som det friske pust og giver 

et ekstra bidrag til mentees udvikling. 

MÅLRETTET LEDERUDVIKLING AF 
BÅDE MENTORER OG MENTEES

KVALIFICERET MATCHNING AF 
MENTORER OG MENTEES 

ADMINISTRATION OG EVALUERING 
AF MENTORPROGRAMMET

NETVÆRK MED VIRKSOMHEDER 
I STYREGRUPPEN

PRISBILLIG LEDERUDVIKLING FOR 
BÅDE MENTORER OG MENTEES

PRIS: 5.900 KR. + MOMS PR. MENTEE. DET ER GRATIS FOR ALLE MENTORER.

LEDERUDVIKLING PÅ TVÆRS AF VIRKSOMHEDER 



29. januar 2021
Deltagernes tilmeldinger skal være 

modtaget af konsulenterne. 

23. februar og 1. marts 2021 kl. 9-12
Mentees får 3 timers introduktion. 

23. februar og 1. marts 2021 kl. 13-16
Mentorer får 3 timers introduktion.

1.-22. marts 2021
Matchning af mentorer og mentees 

hos konsulenterne.

23. marts 2021 kl. 14-16
Kickoff.

September 2021
Midtvejsevaluering online.

Februar 2022
Slutevaluering online.

DATOER I MENTORNETVÆRK 2021

FORLØB I MENTORNETVÆRK 2021

MentorNetværk 2021
Virksomheder, som deltager i mentornetværket, stiller 
mentorer til rådighed for hinanden. Den enkelte virk-
somhed kan deltage med lige så mange mentorer og 
mentees, man ønsker.

Målgruppe
Mentees profil kan være: chef eller leder.
Mentors profil kan være: erfaren chef eller leder.

Organisation
Procesejer: Frederiksberg Kommune. 
Styregruppen består af tovholdere fra de deltagende 
virksomheder og de to konsulenter: Birgit Toft og Lisa Ott.

Konsulenterne
Lisa Ott og Birgit Toft driver mentornetværket og 
gennemfører undervisning, matchning og evalueringer.

Tilmelding
Mentorer og mentees beskriver sig selv i et tilmeld-
ingsskema, som tovholderne sender samlet til konsu-
lenterne.

Introduktionskursus
Mentorer og mentees får hver 3 timers introduktion til 
mentorprogrammet og interviewes forud for matchning. 

Matchning
Tilmeldingsskemaet samt det personlige interview 
danner baggrund for matchningerne, som altid sker på 
tværs af virksomhederne. Konsulenterne matcher ud 
fra deltagernes udviklingsbehov, erfaringer og ønsker.

Kickoff
MentorNetværk 2021 sættes officielt i gang, hvor 
mentor og mentee får fælles undervisning og holder 
deres første møde. 

Min mentee var i starten svær at 
bringe i refleksion. 

Men det kom stille og roligt, og det viste sig, 
at hun var under et massivt arbejdspres, 

der simpelthen blokerede for at være i refleksion. 
Da vi først fik "hul på bylden" 

oplevede jeg samtalerne som meget virksomme. 

Det er blevet tydeligt for mig, 
hvilke styrker, jeg har, 

og at mine værdier er væsentlige for den måde, 
jeg ønsker at være leder på.

Matchet mellem min mentor og mig 
var helt fantastisk, 

og jeg er meget taknemlig for, 
at min mentor holdt på hat og briller 

og fulgte mig gennem et år, 
som har været meget omtumlet og helt 

anderledes end forudset.

Jeg har lært at indgyde ro og skabe rum 
for refleksion mere end at lede på nye tanker 

i en relation præget af ivrighed. 

Jeg har virkelig oplevet 
at have fået et fagligt frirum, 

hvor jeg har kunne drøfte og få råd, som 
ikke var afhængig af kendskab til 

mine kolleger, chefer og organisation, 
men som tog udgangspunkt i mig 
og mine værdier og oplevelser.

Samtalerne fungerer på 
mærkelig magisk vis som et spejl 

på min egen lederrolle, f.eks. mit eget 
arbejdspres og metoder til at prioritere 
opgaver og problemstillinger. Så er jeg 

endnu en gang blevet mindet om, 
hvor givende det er at være 

en ordentlig lytter 
- med timing, tid og tålmodighed. 


