
Til deltakere på kurs i etablering av mentortilbud for elever på 
folkehøgskole uten fullført VGO 
 
Hei kommende mentorer! 
 
Først og fremst tusen takk for at du har lyst til å lære om hvordan skolen kan etablere et mer systematisk 
mentortilbud for elever uten fullført VGO og derfor har meldt deg på kurset i Oslo førstkommende torsdag 
19. august. Du og skolen vil dermed være enda bedre i stand til å hjelpe ungdom som trenger en ekstra 
motivasjon for å ta eller fullføre VGO. Vi ser frem til å møte deg og de øvrige deltakerne på kurset i Oslo.   
 
Kurset er fulltegnet, dvs. 26 deltakere, hvorav 4 deltar digitalt, pluss kursledere. Kurset gjennomføres som 
planlagt torsdag 19. august i kurslokalene i første etasje i Brugata 19 i Oslo. Vi starter kl 09:00 og avslutter 
til kl 17:30. De som har meldt at de kun kan delta/følge kurset digitalt benytter VIMEO-lenken lenger nede i 
denne e-posten.   
 
Du kan se mer i det vedlagte programmet, som ikke er endret fra invitasjonen. 
 
Kurset vil gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler for Oslo kommune. Dvs. 1 meters avstand 
mellom de som ikke er fullvaksinert, ikke unødvendig ferdsel i kontorbyggets fellesarealer, og servering av 
lunsj i porsjonspakker (antagelig wraps 😉😉) Vi vil ha tilgjengelig utstyr for håndhygiene.  
 
 
Hva skal skje under kursforløpet? 
I tillegg til en kort innledning vil kurset bestå av tre hoveddeler. Første del varer lengst og vil handle om det 
å være mentor. Kurslærer vil være fra UngINVEST.  
 
I andre del vil oppfølgingstjenesten (OT) i Vestfold og Telemark fylkeskommune informere om VGO, 
søknader, kontaktpersoner, frister, rettigheter, muligheter og fleksibilitet, samt gi informasjon om 
oppfølgingstjenesten og tilbudene som finnes når ungdom mellom 16 -21 ikke er i opplæring, kontakt, 
rettigheter, muligheter og samarbeid og veien tilbake til opplæring og/eller arbeid. 

Vi avslutter dagen og kurset med en gjennomgang og samtale om hvordan skolen helt konkret kan legge til 
rette for mentorordning på skolen på bakgrunn av erfaringene fra pilotprosjektet.  

Vi ber videre om at alle kursdeltakere har med noe å skrive med og på. 

Streaming av kurset 

De som ikke kan delta i Oslo kan følge kurset digitalt på VIMEO ved å følge denne linken: 
https://vimeo.com/event/1203391/987752e457 . Det vil da kun være begrenset mulighet for tilbakemelding, og 
da via chat-funksjonen i VIMEO. 

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt.  
Vi ser frem til å møtes!  

 
Med beste hilsen 
Marie og Øyvind  

Mentorordningen 
 

 
Vedlagt: 

• Program for kurset 
• Deltakerliste 

 

https://vimeo.com/event/1203391/987752e457

