Aftale om en mentor
for udlændinge

Aftale med kommunen om en
mentor.
Borgers navn:
______________________________

Du kan få hjælp til en lang række
udfordringer, som kan bringe dig
tættere på et arbejde.

cpr. nr. _______________________

Det kan for eksempel være:

Mentors navn:

Hjælp til praktiske opgaver i
forbindelse med økonomi:

______________________________

tlf.________________________
Du har fået tildelt en mentor efter
integrationsloven eller lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.

☐ Oprette Nem konto, Nem ID,
☐

☐ Hjælp til lægge budget og styre
din private økonomi

Periode:
fra den_____ 2015 til den____ 2015

Din mentor skal hjælpe dig med at
komme i gang med en række
beskæftigelsesrettede aktiviteter, så
du kan komme i arbejde.
Din mentor står til din rådighed _____
timer om ugen . Timeantallet kan
blive ændret.
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netbank og hævekort
Aktivering af og log ind med Nem
ID, samt oprettelse af digitalpost
på MinRude og undervisning i
brugen heraf

Støtte til samarbejdet med
kommunen og offentlige
myndigheder

☐ Støtte til kommunikation og

☐

formidling, f.eks. støtte til at
møde op til samtaler med
Jobcenter, Ydelsescenteret og
Borgerservice
Hjælp til og undervisning i joblog
og jobnet

☐ Gå med til studievejledning og
ansøge om optagelse på studie

☐ Udarbejde CV i samarbejde med
sagsbehandler

☐ Samarbejde med Rudersdal
☐

Kommunes sprogkonsulent om
sprogforløbet
Læse og forstå breve fra det
offentlige og hjælpe med at
besvare dem.

familieproblematikker,
stresshåndtering, hjælp til at få
struktur på hverdagen
☐ Indgå i dialog om
hensigtsmæssig fremtræden (for
eksempel beklædning, hygiejne).

Støtte til etablering af netværk og
et aktivt fritidsliv:

☐ Introducere til frivillige aktiviteter.
Støtte i direkte forbindelse med
beskæftigelse eller uddannelse:

☐ Støtte til at fastholde aktiviteter,
☐
☐
☐

der er aftalt i
integrationskontrakten/jobplanen
Støtte til deltagelse i tilbud efter
integrationsloven eller lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.
Informere om regler for syge- og
raskmelding og lignende
Informere om medlemskab af
fagforening og A-kasse
Finde relevante praktikker

☐
☐ Godkendelse af

uddannelsespapirer.

Støtte til håndtering af
psykosociale problematikker:

☐ Håndtere sociale og
familiemæssige problemstillinger,
eksempelvis; støtte til at møde
aktuelle psykosociale udfordringer,
for eksempel misbrug,

Kontakt til din mentor.
Du kan kontakte din mentor i
tidsrummet mandag-fredag mellem
8-16, medmindre andet er aftalt med
kommunen.
Hvis din mentor flere gange ikke
møder op til de møder, I har aftalt,
skal du kontakte kommunen.

Lægebesøg
Det er ikke din mentors opgave at gå
med til lægen. Har du brug for at lave
en aftale ved lægen kan din mentor
medvirke til at lave aftalen.
Det er lægen, der skal sørge for en
tolk, også ved akutte lægebesøg. Det
kan din mentor gøre opmærksom på,
hvis han eller hun hjælper dig med at
lave en aftale hos din læge.
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Oplysnings- og underretningspligt
Mentor har både oplysnings- og
underretningspligt over for
kommunen om alle forhold i din sag.
Mentor er forpligtet til at sende
statusrapporter til kommunen hver
måned.

Tavshedspligt
Din mentor har tavshedspligt efter
loven og må ikke fortælle andre om
dine personlige forhold. Mentor har
dog pligt til at reagere på ulovlige
forhold og hvis der er børn, der
mistrives.

Ja tak.
Jeg vil gerne tage imod tilbuddet og
samarbejde med min mentor.

______________________________
Dato

______________________________
Underskrift

______________________________
Dato

______________________________
Sagsbehandlerens underskrift
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R U D E R S D AL
KOMMUNE
Beskæftigelse
Stationsvej 36
3460 Birkerød
Åbningstid
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13
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