
FUELBOX MENTOR PROGRAM
For organisationer, der ønsker at udvikle medarbejdere, forbindelser og kultur

Mentor Program er et let program at
implementere og vedligeholde.
Et program, der har til formål at udvikle og styrke
mennesker, forbindelser og kultur
ved at forbinde mennesker og bevidsthed, inspiration,
refleksion, kommunikation, deling og læring!

✓ UDVIKLE MENNESKER
✓ FORBINDE FOLK PÅ TVÆRS AF FUNKTIONER
✓ DIVERSITET I FOKUS
✓ KOMMUNIKATIONSTRÆNING
✓ OPBYGNING AF KULTUR

Internt mentorprogram – HVORFOR

✓ Strategisk udvikling af mennesker og kultur
✓ Forbinder mennesker på tværs af funktioner/organisationer
✓ Forøg læring i organisationen
✓ Konsistens vedrørende deling, læring og vækst
✓ Organiseret og udført af erfarne facilitatorer

fra GREATTALKS
✓ Let vedligeholdelse af interne ressourcer



Hvad får deltagerne/medarbejderne?

✓ At udforske og udvikle dem selv personligt og
professionelt sammen med andre

✓ Strukturerede mentorsamtaler med en deltager/kollega

✓ Gruppementor med andre kollegaer

✓ Inspirerende foredrag og workshops

✓ Hjælp til at adressere specifikke emner

✓ Bidrage til udviklingen af andre

✓ At øve coaching, kommunikation

Internt mentorprogram – HVORDAN

Vi skræddersyr indhold
Inspirerende foredrag om emner som nysgerrighed,       
kommunikation, forbindelser af høj kvalitet, vejledning og 
personlig udvikling.

Vi inkluderer mentorskab i grupper og andre øvelser til at øve 
kommunikationsevner.

Skræddersyede skabeloner til gensidig vejledning.
Kombination af FuelBox MENTOR og personlige vinkler.

Strategisk kobling af mentorpartnere.
Dette er en unik mulighed for at opbygge strategiske relationer
internt og sikre den bedst mulige udvikling og læring
for hver deltager/medarbejder.
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MENTOR PARTNERS
FuelBox MENTOR
Personlige vinler

MENTOR PARTNERS
FuelBox MENTOR
Personlige vinkler

1. OPSTARTSESSION Kick -off
Inspirerende keynotes
Gruppementoring
Speed dating med deltagere

3. PRIMÆR SESSION 
Keynote
Gruppe mentoring
Speed Dating

2. PRIMÆR SESSION 
Keynotes
Coaching teknikker
Gruppe mentoring

MENTOR PARTNERS
FuelBox MENTOR
Personlige vinkler
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FUELBOX MENTOR

FuelBox MENTOR er en æske til dig, der ønsker at udforske og udfordre dig selv personligt 

og professionelt sammen med andre. Boksen indeholder 176 åbne spørgsmål til at starte 

refleksion og samtale omkring værdier, potentialer, muligheder og drømme om, hvor du er i 

livet lige nu.

FuelBox MENTOR kan bruges sammen med en mentor, en kollega, en god ven eller andre, 

som du har tillid til. Spørgsmålene skal give gensidig fordel for deltagerne i samtalerne og 

være en mulighed for at udfordre og inspirere med forskellige perspektiver og udveksle 

hinandens erfaringer, færdigheder og indsigter.

FuelBox MENTOR handler om at gå i dybet af dig selv med andre. Om at forstå dig selv 

bedre for at møde andre på en bedre måde.

Det handler virkelig om udvikling for at føle sig bedre og præstere bedre.

KATEGORIER

• Værdier

• Mål og motivation

• Tankegang og perspektiver

• Energi og inspiration

• Forhold

• Følelser og tanker

• Selvkontrol

• Liv og sundhed

• Indsigt i at kigge udenfor

• Professionel udvikling

• Du vol. 2

FuelBox MENTOR er udviklet sammen med forskellige eksperter; Mari S. Espedal, Sverre 

Tyrhaug, Karina Hollekim, Daniel Massie, Cecilie Ystenes Myhre, Bianca Simonsen, Benja 

Stig Fagerland, Aiman Shaqura, Kristine Bull-Engelstad og Cecilie Thunem-Saanum.

Google dem!


