Utdrag ur handboken Mentorskap...
Adeptens sida

Det här är Adam. Han är adept

Han kan läsa om vägen till värdefullt och framgångsrikt
mentorskap och botaniserar därför i innehållet till höger.
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Innehåll
Från
Adeptens handbok
det här A 3 Adeptens handbok
hållet
A 4 Förord
A 7 Bokfakta
A 9 Innehåll
A 13 Mentorskap
A 15 Att vara adept
A 16 Att ha en mentor
A 20 Enskilt mentorskap eller
mentorprogram
A 22 Du påverkar din framtid
A 23 Första mentorkontakten
A 26 Adeptens verktyg
A 28 Adeptens ansvar
A 29 Det fungerar bäst om du...
A 31 Om det inte fungerar
A 32 Några röster
A 33 Värdefullt för adepten
A 35 Adepten Sara berättar

Mentorprogram

Från
det här
hållet

Mentorns handbok

Från
andra
hållet

A 71 Tillsammans i mentorprogram
A 72 Bakgrund
A 76 Flera olika processer
A 78 Vad är mentorprogram?
A 80 Parter  roller
A 82 Att utse adepter
A 84 Att välja mentor
A 85 Extern mentor eller intern
A 86 Uppläggning
A 91 Att stärka effekten
A 92 Summa summarum
A 94 Modell för mentorskap

M 3 Mentorns handbok
M 4 Förord
M 6 Medverkande och förlag
M 9 Innehåll
M 12 Mentorskapet
Mentorskap
M 13 Att vara mentor
A 43 Tillsammans i mentorskap M 14 Mentorns verktyg
A 44 Vem kan vara adept och M 24 Tänk på att
mentor?
M 26 Mentorns dilemma
A 46 Mentorskapets etik
M 28 En bra mentor
A 48 Mentorskapets parter
M 30 Det fungerar bäst om....
A 50 Mentorskapets förlopp
M 32 Några röster
A 57 Dokumentation
M 35 Mentorn Stephen berättar
A 58 Samtalets förlopp
M 41 Coachande mentorskap
A 62 Mentorskapets seglats
M 47 Chefen Ronny berättar
A 63 Summa summarum
M 53 Hur används mentorprogram?
A 64 Resultat
M 59 KIM mentorprogram
M 63 Systemisk teori
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Varje gärning börjar
med en tanke
Varje stordåd
börjar med ett steg
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Din största tillgång
är uppfattningen om
vem du är och
vad du vill vara
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Words create worlds
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Mentorskap
är en relation för utveckling och lärande
Adepten är den behövande,
mentorn är den givande.
Adepten har en intention eller utmaning,
mentorn vill stötta.
Adepten använder sin drivkraft,
mentorn observerar och bekräftar.
Adepten reflekterar,
mentorn frågar.
Adepten kanske är den okunnige och oerfarne,
och mentorn den kunnige och erfarne.
Det behöver inte vara så.
Relationen skapar värde
för båda parter. Den påverkas
av omgivningens inställning
och intresse.
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Det mest utmanande ledarskapet
är det att leda sig själv
Gro Laupsa Holm

Det egna ledarskapet
är det mest påverkbara
Bente Kaj Henriksson
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Att vara adept
innebär att...

sätta sig själv i växthus och vilja utmanas att växa
ha en idé, vision, mission, önskan, kanske ett
specifikt mål, en personlig utmaning eller diffus
förhoppning
vilja reflektera över frågor och dilemman
vilja bli stöttad i sin egen utveckling
ta sig själv på allvar
avsätta tid och engagemang med en mentor under
begränsad tid, ofta ett år
vara med i ett mentorprogram eller på egen hand
ha kontinuerlig kontakt med en mentor
vara beredd på att den egna livssituationen och
omgivningen påverkas
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Att ha en mentor
Att ha en mentor är som att stå på livets scen med
strålkastarna tända och få välvillig uppmärksamhet av en
hängiven person som valt att stötta dig.
Till en början känns det troligen pirrigt. Allt utgår från dig.
Det handlar om din vardag, din framtid. Om din utveckling
och ditt välbefinnande i samtal med en utomstående per
son som du till en början inte känner. Du kommer att bli
belyst och kanske få både roliga och obekväma frågor. Ni
kan komma att reflektera över saker som du själv vanligt
vis inte gör. Troligen får du också ett större kontaktnät.
Mentorn kan komma från annan bransch, kultur eller
generation än du själv. Eller från samma organisation som
du och vara jämngammal.

Vad kan jag begära?

Av en mentor kan du begära att få hängivet stöd, exklusivt
för dig. Du ska kunna ta upp intentioner och dilemman
utan att det får negativa konsekvenser. Du kan kräva att
mentorn är ärlig, tydlig och rak i sin kommunikation. Och
att mentorn prioriterar era möten. Ett mentorskap är
självvalt, ideellt och sekretess är en självklar grund.
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Som adept står Adam i strålkastarljus på livets scen. Han
är både huvudperson och regissör. Mentorn och andra
adepter i ett mentorprogram finns där som en osedvanligt
hängiven publik. Adepten tar plats på arenan och blir
tydlig för sig själv.
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Adepten

har en unik chans att dela sina berättelser med en
intresserad medmänniska.

I mentorskapsdialogen är du stjärna på arenan och strål
kastarljuset är på dig. Du formulerar dig och sätter ord på
din lust, din vilja och dina mål. Dialogen synliggör dig och
du blir varse din uppfattning om dig. Din bild av dig själv
utvecklas allt eftersom som du delger dina berättelser.
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Mentorn

ställer frågor på ett sätt som gör att du kan se dig själv,
din situation och dina sammanhang i nytt ljus. Du får hjälp
att få perspektiv på din tillvaro. Du formulerar dig och
berättar nya berättelser om dig själv och din väg framåt.

Med mentorns uppskattande öron och hängivna nyfiken
het blir du lyssnad på och bekräftad för den du är. Din
självkänsla stärks och du förändrar din självbild. Det du
tänker om dig själv är avgörande för dina resultat. Med
stöd av din mentor kan du ta ansvar för att tänka upp
skattande tankar om dig själv. Självbilden är färskvara och
den förändras i samspelet med andra. Du bli speglad, får
feedback och återkoppling. Du kan be din mentor om
specifik feedback. Vad och hur du tänker om det du får
höra påverkar din uppfattning om dig själv. Att höra
positiva omdömen om sig själv är stärkande för själv
känsla och självförtroende.
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