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Mentorskap – ett sätt att utvecklas 
Efter förra årets uppskattade succé söker vi nu nya 
mentorer och adepter som vill delta i Mentorsprogram-
met 2010. Mentorskap är både roligt och berikande för 
båda parter – mentor och adept– och passar dig som vill 
utvecklas personligt och professionellt. Mentorskap är 
en form av kompetensutveckling som ger chansen att 
prata om karriär, arbetsliv, goda råd och dela med sig 
av erfarenheter. Som mentor kan du bidra med en över-
blickbild, du kan agera bollplank, inspirera och träna  
din adept inför kommande utmaningar i arbetslivet. 

Upplägg 2010
I samband med upptaktsträffen diskuteras mentor- 
adept relationen och ni får möjlighet att ta del av tips 
och råd. Under året träffas mentor och adept cirka två 

timmar/månad. I mentorsprogrammet ingår även fyra 
gemensamma träffar där alla deltagare möts för att byta 
erfarenheter, besök på mentorernas företag, föreläs-
ningar och avstämningar. Samtliga gemensamma möten 
sker på kvällstid, och deltagarna bjuds på smörgås, kaffe 
eller te. Mentorprogrammet avslutas med en gemensam 
middag för samtliga deltagare. 

Frågor och funderingar
Helena Jerregård 
tel: 021-10 70 13 
e-post: helena.jerregard@mdh.se

Annelie Wikingson
tel: 021-10 14 08
e-post: annelie.wikingson@mdh.se

TIPS OCH RÅD 
FÖR ETT GOTT MENTORSKAP

http://www.mdh.se/samverkan/studentkontakt/mentorprogrammet
Läs mer på webben

”  – Jag känner mig mycket säkrare och mera avslappnad nu. 
 Tanken att jag inte ska få ett jobb när jag är klar, det finns inte” 
 Ngala Talla, Datavetenskapliga programmet  
 Ingick i mentorprogrammet under 2009



Detta får du som mentor  
I rollen som mentor har du möjlighet att dela med dig 
av dina erfarenheter och ditt kunnande till en adept 
som befinner sig i början av sin yrkeskarriär. Som 
mentor kan du inspirera och visa på möjligheter som 
adepten inte ser. Men som mentor har du inget ansvar, 
utan alla beslut och vägval ansvarar adepten själv för. 
Som mentor utvecklar du ditt ledarskap samtidigt som 
du vidgar ditt nätverk. 

- Du utvecklar ditt ledarskap.
- Vidgar ditt nätverk.
- Insyn i högskolans utbildningar och dess innehåll.
- Kunskap hur en student tänker kring sina framtida   
 arbetsgivare.
- Högskolan ligger i framkant, vad är det senaste inom   
 ditt arbetsområde.
- Får en chans att träffa en tänkbar, kommande rekrytering.
-  Träffar andra företag i samma bransch.

”  – Jag vet att jag har lärt mig saker som jag kommer 
 att ha nytta av i resten av mitt arbetsliv.”  
 Camilla Källström, Datavetenskapliga programmet
 Ingick i mentorprogrammet under 2009

”  – Det är alltid nyttigt att ha ett öra mot högskolan för att lära  
 hur ungdomar och studenter tänker. Jag måste erkänna att  
 jag lärde mig massor av min adept.”  
 Tomas Täuber , Vd, CAG Mälardalen
 Mentor till student på datavetenskapliga programmet under 2009

” - Tack vare min adept har jag fått insikt i att utbildningen på högskolan verkligen  
 ligger i framkant. Studenterna använder verktyg som ännu inte hunnit ut på  
 företagen, det är så klart intressant för oss att veta när det är dags att rekrytera.” 
 Jonas Lindstedt, regionchef, Prevas, Västerås
 Mentor till student på datavetenskapliga programmet under 2009
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Box 883, 721 23 Västerås. Tfn: 021-10 13 00
Box 325, 631 05 Eskilstuna. Tfn: 016-15 36 00
E-post: info@mdh.se  Webb: www.mdh.se

”  Mentorsprogrammet är ett bra sätt att få 
 kontakt med näringslivet. Min medverkan 
 i mentorprogrammet ledde till sommarjobb 
 på Bombardier.  
 David Gustafsson, student på Datavetenskapliga 
 programmet

”  Jag har fått mycket bra input från min adept.   
 Mentorskapet skapar kontakter som man kan   
 byggare vidare på. Likaså ger det en insikt  
 i högskolan och hur dagens unga funderar   
 kring sitt framtida arbetsliv.  
 Ola Sellin, chef, Soft Development, Passanger Division,   
 Bombardier, Västerås.


