
 
   

        

Mentor i utdanning 

Mentorwebinar, 16.11.22 
Elinor Olaussen og Lars Jørgensen, 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). 

https://16.11.22


 

  

      

    

 

    
      

   

Kjøreplan Mentorwebinar 

1. 09.00-09.40: Presentasjon av rapporten 

2. 09.40-09.50: Spørsmål og kommentarer 

3. 09.50-10.15: Diskusjon i grupper og plenum 

4. 10.15-10.30: Pause 

5. 10.30-11.00: Presentasjon av rutine for samarbeid 
mellom NAV og lærested i Møre og Romsdal 

6. 11.00-11.30: Problemstillinger og erfaringsutveksling 

https://11.00-11.30
https://10.30-11.00
https://10.15-10.30
https://09.50-10.15
https://09.40-09.50
https://09.00-09.40


 

 

    

 

    

    
 

      

 

Agenda 09.00-09.40 

1. Universell og HK-dir 

2. Bakgrunn og formål 

3. Tilstøtende ordninger 

4. Mentor i utdanning vs. arbeidsliv 

5. Erfaringer fra ulike aktører: 
lærestedene, NAV, mentorer, studenter. 

6. Sentrale funn og forslag til god praksis 

7. Veien videre 

https://09.00-09.40
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Bakgrunn og
problemstillinger 

Bakgrunn: 

•Uttalt behov fra lærestedene. 

•NAVs mentorordning er lite kjent og lite brukt. 

Problemstillinger: 

1. Hvordan kan lærestedene og enheter I NAV sam(arbeide) for å kvalitetssikre og effektivisere 
administreringen av mentorordningen, slik at tiltaket fungerer etter hensikten? 

2. I hvilken grad er mentorordningen et hensiktsmessig virkemiddel for inkludering,
tilrettelegging og gjennomstrømming for lærested, og finnes det alternativer til dagens modell? 



 
  

     
     

      
        

    

 
        

           
         

Kunnskapsbasen om NAV-mentor
Evaluert av Oxford research (2018) 

• Ingen effektevaluering 

• Både kandidatene, mentorene, virksomhetene og NAV-ansatte 
har gjennomgående positive erfaringer med mentorordningen. 

• Endringsbehov: Lengre tidshorisont for mentortilsagn, økning i 
tilskuddsbeløpet for mer frikjøp, og mer oppfølging fra NAV 
overfor de som etterlyser det. 

• Oxfords inntrykk: I NAV er det en oppfatning om at mentortiltaket 
er et bra virkemiddel som bør brukes i større omfang enn i dag 

• «Inntil det foreligger mer kunnskap om effekten av mentortiltaket på klart definerte 
målsettinger, vil ikke evaluator anbefale at mentortiltaket skaleres opp uten videre.» 



 
 

  
   
     

    

Lærestedenes 
opplevde nytteverdi 

• Svært effektfullt tiltak 
• Avhjelper oppfølging av 

studenter med behov for mye 
oppfølging 

• Student kan følge opp tettere 



    

       

         

      

     

 

 

Mentor i utdanning vs. arbeidsliv 

• Mye administrasjon - lærestedet bindeledd mellom NAV og 

mentor. 

• Student er ikke ansatt vs. «mentor er allerede på plass». 

• Mentor og student har ofte samme fagbakgrunn 

• Oppgaver 

• Faglig støtte; logiske sammenhenger, gjennomgang av 

skriftlige tekster 

• Oversikt/struktur 

• Fjerne distraksjoner 



      
  

 
 

        
         

      
    

       
         

         
    

 Mentor vs BPA «Dagens regulering omfatter ikke personlig assistanse i 
barnehage, skole, SFO, høyere utdanning, eller arbeid. 

Samtidig er dagens regulering heller ikke til hinder for at 
kommunene kan vedta at disse arenaene skal omfattes av 
BPA-ordningen» 

«Mentorordningen er knyttet opp mot det faglige og 
studietekniske, og er ikke ment å rette seg mot praktisk 
assistanse til mer personlige oppgaver. De som jobber 
som mentorer er dessuten ofte medstudenter. 
Det kan dermed være utfordrende dersom de skal bistå 
med f.eks. å spise eller å gå på toalettet. 

Mentorordningen bør derfor i stedet kunne benyttes som et 
supplement til en egenstyrt personlig assistanseordning» 



 

 
   
   

    

   

Spørreundersøkelse 2020 
Lærestedenes erfaringer 

Nøkkeltall 
• 7 læresteder 
• 1/7 formelt avsatt ressurser 
• Alle administrerer ordningen 

sentralt 
• Flest studenter har mentor 2-

3 år. 
• Gj.snittlig timer pr. uke: 4-5 t. 



   
  

     

  

  

  

   

  

 

 

  

Hva er god mentorpraksis? 
• Fellesnevnere utfordringer: 

• Kommunikasjon og samhandling mellom NAV og 
lærested 

• Ukjent med hverandres organisering 

• Mønsterpraksis hos lærestedene 

• Lærestedfinansiert mentor (4/7) 

• Kurs for mentorer 

• Evaluering av mentortiltaket 

• Etablere mentorbank 

• Lønnsseksjon håndterer refusjoner 

• Etablere detaljerte rutinebeskrivelser 



        

 
 

 

   Forslag til løsning (1) 
Utfordring 1/5: Gi tilsagn for lengre perioder (ett/to semester) 

Ikke samsvar mellom 
tilsagnsperiode og lengden 
på lærestedets semester 



       
 

  

   

   Forslag til løsning (2) 
Utfordring 2/5: Oppdatere mal for tilsagnsbrev til å inkludere 

kontaktperson på lærestedet 
Tilsagnsbrev ikke merket 
med personlig mottaker 



     
  

     
 

  

  
   

  
  

   Forslag til løsning (3) 
Utfordring 3/5: - Oppsamling av refusjonskrav som sendes ut én 

Refusjonskrav: Mye 
administrasjon, korte frister, 
papirbasert, dokumentere 

-

gang pr. halvår. 

Ha samlet tidsfrist for alle refusjoner som er etter 
ordinær eksamenstid 

utbetaling, manglende 
økonomierfaring 



       
 

     

  

    

    
    

  
  

 

   
Utfordring 4/5: 

Dialog mellom NAV og 
lærested; ikke faste NAV-
kontakter, savner å bli 
oppdatert på endring av 
rutiner, etterlyser interesse 
for hvordan tiltaket 
fungerer. 

Forslag til løsning (4) 

Opprette fast NAV-kontakt for hele landet, som 
internt i NAV tar dialog med aktuell saksbehandler 
om mentor og høyere utdanning. 



     
       

     
    

  

 
    

 

   
   

   
Utfordring 5/5: 

Ulik praksis på NAV-
kontorene; ulike krav til 
hjelpebehov, ulik 
saksbehandlingsprosess 
(eks. refusjon), ulik lønning 
av mentorer. 

ANSVAR 

Forslag til løsning (5) 

Utarbeidelse av felles retningslinjer for alle 
saksbehandlere i NAV om administrering og saksflyt, 
fastsetting av lønn og oppfølging, og at disse gjøres 
kjent for tilretteleggerne på lærestedene. 



       

  

  

      

  

   

      

 

Aktuelle 
problemstillinger 

• Mentor må være på plass før søknad 

til NAV 

• Søknadsbehandling gjennom Altinn 

• Vanskeligere å rekruttere mentor 

• Store forventninger til hva mentor kan 

bistå med 

• Komplekse utfordringer – mentor 

strekker ikke til 

• Mentor eller student trekker seg etter 

kort tid 



      

     
         

      

      

        

  

     

      

     NAVs ståsted (Spørreskjema til 2 kontor – 10 svar) 

◎ Få som er kvalifisert for høyere utdanning. 

◎ NAV bringer mentor på bane - i anslagsvis 50-60 % av tilfellene, 
mens lærestedet gjør det i anslagsvis 20-40 % av sakene. 

◎ Forlengelse er primært basert på studentens egenvurdering. 

◎ Kontakten er primært med studenten. Kontakten med 
lærestedene er tettest i oppstarten. 

◎ Rapporteres om få utfordringer med samhandlingen internt i 
NAV. 

◎ Hva savner NAV-veilederne? 

⦿ Hyppigere oppdatering – Ofte nok med noen få linjer 

⦿ Tilbakemelding fra mentor bør bli fast rutine 



    

      

   

    

   

          
   

      

    

          

      

    

          
         

*Tegn på at verken økonomi eller usikkerhet om hvem tiltaket
egner seg for, er faktorer som begrenser bruk av mentor
Holdningsspørsmål / påstander ( 1-5 / Minst-mest enig ) SNITT 

Tiltaksøkonomien ved kontoret begrenser bruken av mentor 2,1* UENIG 

Det er uklart hvem virkemiddelet passer for 2,2* UENIG 

Jeg synes mentor ofte forlenges unødig 2,2 UENIG 

Mentor som virkemiddel (i utdanning) er tidkrevende å administrere/følge opp 
for den enkelte NAV-veileder 2,5 NØYTRAL 

Det er tilfeldig hvem som får mentor 2,8 NØYTRAL 

Jeg skulle ønske det var mer kontakt med lærestedet 3,4 ENIG 

Mentor burde blitt frigjort fra NAV og satt ut til lærestedet 4,2 ENIG 

Det er positivt at lærestedet foreslår mentor 4,6 ENIG 

Mentor burde blitt brukt oftere 4,9 ENIG 

NB! Svar fra kun 10 NAV-veiledere 



 
      

     
       

     

        
 

       

      
   

       
   

Mentorenes erfaringer 
• Metode: Gruppeintervjuer x2 (4 + 2).

• Bistår mest som faglig støtte,- oversikt/struktur, logiske
sammenhenger, tette hull, gjennomgang av skriftlige tekster.
(indirekte sosialt og personlig). Har oftest samme fagbakgrunn.

• Ukentlig kontakt, fysiske møter mest utbredt. Avtalt innhold på
møtene.

• Lite kontakt mellom mentorer og tilretteleggere på lærestedet.

• Utfordringer; kontakt med faglærere, tildelt mentorstøtte vs.
studentens behov, erfarings-utveksling med likesinnede..!

• Nytteverdi; støtte tilpasset behov, redusert distraksjoner, faglig og
personlig trygghet, mestring, mm.



     

       
    

 
    

          
      

        
     

Studentenes erfaringer 
• Metode: intervjuer med 5 studenter.

• Felles for studentene; nedsatt kapasitet, og mentor
bistår med å sortere, prioritere og oversette
informasjon som gir struktur, forståelse,
studieteknikk, selvtillit og mestring.

• Mentor tilbyr en unik støtte man ikke kan få av
vanlig medstudent eller faglærer (arbeidsform og
omfang).

• Studentene vurderer behovet for mentor til å være
størst i starten av et studium.



        
     

        
         
   

    
    

Når du begynner på et nytt emne er det litt 
som å lære å svømme. Mentor har hjulpet 
meg knyttet til begreper og innhold i faget, 
så når jeg skal begynne med et nytt fag må 
jeg lære meg en ny svømmeteknikk». 

Student – Ingrid – på spørsmål om når 
mentorstøtte er viktigst i et studie. 



 Matchmaking mentor-student 

Alle studentene trekker frem «god relasjon med mentor» som 
avgjørende for å oppnå gode resultater. 

Forventningsavklaring for begge parter en suksessfaktor. 

Utfordringer; mellommenneskelige forhold vs. fysiske tiltak, 
relasjon/kjemi, jantelov 

Viktig med støtte – forebyggende og ad-hoc 



   

    
    

   
    

      
       

     

         
     

Alternativer til dagens modell 

• Frigjort fra NAV- satt ut til lærestedene?
• Nei, risiko for at ulikheter i tilbud ville blitt forsterket

• Forbedret administrativ samhandling • frigjør ressurser til rekruttering,
opplæring og oppfølging av mentorer/studenter

• Økt bruk av lærestedfinansiert mentor – til studenter som faller utenfor NAVs
mentorordning (studenter under 22 år, «over kneika-hjelp», ulykker,
omfattende vansker av midlertidig art).

• Systematisk avsatte midler vs. mentor i enkeltsaker. (hensynta at
lærestedene er ulike i størrelse og organisering)



 

      
 

 
     

   
 

Veien videre 

• Dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet for å se på mulige
forenklinger i den administrative saksbehandlingsprosessen

• I samarbeid med UH:
• Utvikle nasjonalt opplæringsmateriell for mentorer.

• Foreslå fremgangsmåte som enkelt og effektivt evaluerer det enkelte
mentortiltak.



 

 

Dialog 

• Spørsmål?

• Kommentarer?

• Gjenkjennbart/ nytt?



 

         
 

          
      

Gruppediskusjon (09.50-10.05) 

• Ut fra hva lærestedet kan påvirke – hva er god mentorpraksis
(rekruttering, oppfølging, evaluering, rollefordeling mm.)

• Er det noen utfordringer som ikke har blitt belyst i rapporten
som bør løftes frem? (smått eller stort).

https://09.50-10.05


        
        

  

Diskusjon (11.00-11.30) 

• Vi har mange eksempler på at mentor er nyttig for studenten,
men hvor nyttig er det for deg som tilrettelegger?

• Hva er fordeler og ulemper med at flere skal få mentor?

https://11.00-11.30


 

     

     
   

Om oss 

Avdeling for universell utforming og læringsmiljø 
• www.universell.no
• post@hkdir.no
• universell@hkdir.no
• Elinor, Lars, Bjørnar, Elisabeth, Hanne,

Dagfinn og Kjetil

http://www.universell.no/
mailto:post@hkdir.no
mailto:universell@hkdir.no
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