Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation

Praksisværktøjer
der forandrer de sårbare liv

”Vi ser ikke verden som dén er – vi ser verden som vi er”
Jens Arentzen

Internt mentorkursus for Jer, der…
 Er en erhvervsskole, et jobcenter, et boligselskab, et gymnasium, en
produktionsskole, en daghøjskole, et ungecenter, et kompetencecenter eller
noget helt andet. Hvad Jeres organisation måtte hedde er ikke vigtigt, det
vigtige er, at I har medarbejdere med mentorfunktioner, som arbejder med at
hjælpe sårbare unge og/eller voksne med at skabe positiv forandring og
lykkes.
 Ønsker at kvalificere Jeres mentorer yderligere i deres praksisfelt.
 Gerne vil skærpe fokus på den betydning som relationen har mellem mentor
og menteé.
 Brænder for, at endnu flere sårbare og udsatte skal komme i mål og lykkes.
 Er optaget af at få viden og værktøjer, der gør en forskel i praksis.
 Er åben for at få tilgange og konkrete værktøjer, som kan inspirere, forandre
og forvandle.

Med Praksisværktøjer – der forandrer de sårbare liv, får I…
 Et kursus, der med inspiration fra det narrative praksisfelt, serverer en vifte af
konkrete værktøjer, som I kan plukke af og bruge I den praksis som er Jeres
 1 hel måneds adgang til Jens Arentzens mentor e-learningsprogram, der
består af 10 små film, hvor han viser 10 praksisværktøjer, som I kan se lige så
meget som I har lyst til i en hel måned.
 1 hel undervisningsdag med Lene Værge, som giver Jer en konkret model og
en enkel metafor på det narrative perspektiv, som I kan anvende som
forståelsesramme og bruge direkte i Jeres mentorarbejde.
 1 hel undervisningsdag med Jens Arentzen, hvor han rundhåndet deler ud af
både egne oplevelser fra en vanskelig opvækst og konkrete praksisværktøjer,
som I kan anvende i Jeres mentorarbejde.

Undervisere

Jens Arentzen er instruktør, skuespiller,
foredragsholder og underviser på landets
skuespilskoler mv. Han er en af landets absolut
førende formidler indenfor blandt andet
kommunikation, nærvær og værktøjer. Jens
Arentzen inddrager deltagerne og skaber en unik
stemning. Han er altid levende og klar til at gribe
nuet. I alt, hvad han gør, kredser Jens Arentzen,
om kunsten at forvandle mennesker gennem
emotionelle fortællinger –og det er præcis det
han gør. Måske er det netop derfor, at Jens
Arentzen altid får topkarakter af sit publikum

Lene Værge er udviklingskonsulent og leder af
JobEdu. Lene er specialiseret i at udvikle og
formidle forandringsværktøjer. Hun underviser på
åbne kurser og interne kurser. Desuden løser hun
skribentopgaver. Hun har mere end 16 års erfaring
i at arbejde med mennesker, der er sårbare og har
10 års ledererfaring. Hun har mange års erfaring
fra beskæftigelsesindsatsen og det sociale og
voksenpædagogiske praksisfelt. Lene er kendt som
en engageret underviser, der brænder for
praksisverden. Siden 1997 har hun løbende
uddannet sig i narrativ pædagogik, narrativ
coaching og litteratur. Hun er certificeret i
Motivation Factor metoden i 2009 og er i dag
partner i Motivation Factor.

Sådan foregår kurset…
Kurset indledes med, at alle kursets deltagere får 1 måneds adgang til Arentzens
e-learningsfilm, som bliver udgivet løbende frem til de to konkrete kursusdage
hos Jer.

Dag 1
Første dag på kurset underviser Lene Værge. Hun vil servere en konkret
forandringsmodel og et praktisk kort, som deltagerne kan bruge som
forståelsesramme i arbejdet med at hjælpe deres målgruppe med at skabe
positive forandringer. Modellen og kortet er inspireret af det narrative perspektiv
og giver enkle visuelle indtryk.
Dag 2
På dag to er det Jens Arentzen, som underviser. Med hans helt unikke intensitet,
hans særlige evne til at gribe nuet vil han ærligt dele ud af de personlige
erfaringer han har fra en opvækst i en dysfunktionel familie. Rundhåndet vil han

udfolde nogle af de praktiske øvelser og værktøjer, som deltagerne har set
gennem den sidste måned i Arentzens e-learningsfilm.
Undervisningen veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. Deltagerne kan altså
forvente, at de virkelig kommer på banen og får afprøvet øvelser og
praksisværktøjer på sig selv.

Praktisk info
Udstyr…
Et 100 % PowerPoint frit kursus! Det eneste udstyr, som kræves er et whiteboard
og en flipover.

Pris
Den samlede pris for hele kursuspakken inklusiv…
 1 måneds fri adgang til Jens Arentzens 10 mentorfilm for samtlige
deltagere i kurset
 1 hel dags undervisning med Jens Arentzen
 1 hel dags undervisning med Lene Værge
 Undervisningsmaterialer
 Kørsel
75.000 kr. (ex moms)

Book kurset
For at booke kurset kontakter du/I Lene Værge. Du/I kan enten sende en e-mail
til kursus@jobedu.dk eller ringe på telefon 25 21 89 35

Spørgsmål?
Har du/I spørgsmål til kurset er I altid velkommen til at kontakte Lene.

