
Et mentorforløb hos Alsted Consulting er unikt. Vi har mange 
års erfaring med at følge mentee helt til dørs og udfylder den 
rolle, der er behov for på borgers vej til varig beskæftigelse 
eller uddannelse. 

Et godt match
Vi sikrer et godt match mellem mentor og borger, fordi det 
er fundamentet for både tryghed og dynamik i forløbet, når 
vi stiller skarpt på de ressourcer og muligheder, den enkelte 
har. I overensstemmelse med vores værdier og menneske-
syn vil et mentorforløb hos Alsted Consulting først og frem-
mest tage udgangspunkt i en forståelse og anerkendelse af 
borgers nuværende situation. 

Udformning af mentoraftale
Mentoraftalen afstemmer vores forventninger til samarbej-
det, og vi medvirker aktivt til at både kortsigtede og lang-
sigtede målsætninger formuleres så præcist som muligt. 
Det giver klarhed og skaber overblik, og vi undgår unødige 
misforståelser, når vi gør os umage med aftalen forud for 
forløbet. 

Praktisk afprøvning 
Hos Alsted Consulting lader vi det ikke blive ved snakken! 
Vi iværksætter i samarbejde med borger praktik(ker) i men-
torforløbet, så afprøvning af færdigheder og forskellige for-
mer for beskæftigelse kan hjælpe borger til at træffe person-
lige og realistiske valg. 

Et unikt mentorforløb 
 Vejen til varig beskæftigelse eller uddannelse
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Vi afdækker og beskriver 
I samarbejdet med borger beskriver vi løbende udviklingen 
mod de fastsatte mål. Vi laver status, udfylder progressions-
skema og aflægger rapport. Det er lovkrav, men for os er 
skriftligheden også et vigtigt redskab i hverdagen til overblik 
og refleksion.

Vores mentorer
Alle mentorer i Alsted Consulting er trænede i at vejlede og 
støtte forandringsprocesser, og det medvirker naturligt til in-
tense forløb med meningsfulde resultater.

Sted
Vi mødes hvor det er meningsfyldt for samarbejdet, eller på 
Horsholmgaard, Storstræde 21, 2620 Albertslund. 

Horsholmgaard ligger i Herstedvester landsby og danner 
rammen om læring, udvikling og glæde. Omgivelserne og 
stedets energi understøtter den fælles rejse og mål.

ET UNIKT MENTORFORLØB
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