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Vårdnadshavares medgivande, mentorprogrammet Mentor Sverige 
 
Mentors verksamhet finns i stora delar av Sverige. Mentor har årligen över tusen ungdomar som ingår i 
Mentorprogrammet. Läs gärna mer på vår hemsida: www.mentor.se. 
 
En mentor är en vuxen kompis som finns till för att lyssna, stötta och dela med sig av sina egna 
erfarenheter. En mentor är INTE en jämnårig kompis, förälder, psykolog, lärare eller socialarbetare. 
Våra mentorer är vanliga, vettiga vuxna som gör detta ideellt för att de tycker att det är viktigt och roligt. 
Alla mentorer intervjuas och bakgrundskontrolleras av oss, de får även utbildning och handledning 
under Mentorprogrammet. 
 
De ungdomar som söker till Mentorprogrammet gör det av olika anledningar. En del ungdomar vill ha 
hjälp med läxor, andra vill ha en extra vuxen att prata med och vissa lockas av möjligheten att få träffa 
en ny person helt förutsättningslöst. En del önskar träffa en mentor med ett specifikt yrke för att få en 
glimt av arbetslivet. Det som är gemensamt för alla ungdomar är att de känner att de vill ha en extra 
vuxen i sitt nätverk. Ni som är föräldrar/vårdnadshavare har givetvis ett stort och viktigt ansvar i detta, 
uppmuntra och stötta era ungdomar! De är modiga som vågar. 
 
I samband med uppstarten av Mentorprogrammet finns det möjlighet för dig som vårdnadshavare att 
följa med din ungdom och ställa eventuella frågor och träffa oss på Mentor.  
Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att ringa eller mejla oss!  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Intyg från vårdnadshavare 
Genom att skriva under nedan medger jag att  
jag har tagit del av informationen om 
Mentorprogrammet och godkänner att mitt barn 
deltar i programmet. Om det finns fler 
vårdnadshavare åtar jag mig att informera den. 
 
 

 

Vårdnadshavarens namnunderskrift 
 
 
……………………………………………………………………………… 

Ungdomens namn 
 
 
……………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande vårdnadshavare 
 
 
……………………………………………………………………………… 

Ungdomens epost 
 
 
……………………………………………………………………………… 

Vårdnadshavarens adress 
 
 
……………………………………………………………………………… 

Ungdomens telefon/mobil 
 
 
……………………………………………………………………………… 

Vårdnadshavarens telefon/mobil 
 
 
……………………………………………………………………………… 

Ungdomens skola 
 
 
……………………………………………………………………………… 

Vårdnadshavarens epost 
 
 
……………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 


