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Retningslinjer for
mentorordning
Aftaler og forventningsafstemning
For at opnå et godt samarbejde er det altafgørende, at der fra starten bliver afstemt forventninger til hinanden. Derfor har vi nedskrevet et sæt af retningslinjer, som både mentor og iværksætter bliver gjort bekendte med. Retningslinjerne skal anses som en hjælp og dermed ikke som et regelsæt. Mentor og iværksætter afstemmer selv deres forventninger til hinanden og til forløbet, dette
gøres ved et af de første møder. Herefter anbefaler vi, at der udarbejdes et
egentligt aftalegrundlag, som underskrives og sendes til kontaktpersonen i
Business Kolding.

Udgangspunkt for et godt samarbejde
Et godt samarbejde mellem mentor og iværksætter kræver respekt for hinandens roller. Det er iværksætters virksomhed og mentor skal fungere som støtte
og inspirator i arbejdet med virksomheden. Som udgangspunkt tilknyttes mentor inden iværksætterens CVR-nummer fylder 3 år. Mentoren kan dog tilknyttes
allerede inden virksomheden formelt set er startet.
Det er vigtigt at iværksætteren som minimum har fået sat ord på sin forretningsidé, inden mødet med mentor. Dette gøres evt. ved at lave en forretningsplan.
Der ligger en skabelon på House of Innovations hjemmeside, under værktøjer.
Skabelonen kan være en hjælp til at komme i gang eller til at komme videre i arbejdet med forretningsplanen.

Aftaler
Mentor og iværksætter aftaler selvstændigt, hvor og hvor ofte de mødes. Ligesom de løbende aftaler, hvordan og hvor længe mentor skal være tilknyttet
samt hvilke opgaver, der skal være i fokus for iværksætteren under forløbet. Et
mentorforløb varer normalt 3-6 måneder, men det kan sagtens vare længere.
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Forløbet
Business Kolding har kontakt til et stort netværk af mentorer, der er bredt repræsenteret med hensyn til fag, erhvervserfaring, ledelseserfaring, alder og
køn. Formålet er at yde den bedst mulige hjælp til iværksættere, som ønsker at
benytte sig af mentorordningen.










Iværksætteren udfylder et skema, hvor der sættes ord på de behov
der foreligger for hjælp
Iværksætterkoordinatoren fra Business Kolding vil herefter foretage en anonym søgning blandt mentorerne, for at finde en mentor
som matcher iværksætterens behov for eksterne kompetencer
En mentor, eller flere mentorer, melder tilbage til iværksætterkoordinatoren, at de har interesse heri. En mentor vælges i samråd med
iværksætteren
Iværksætterkoordinatoren formidler kontakten mellem iværksætter og mentor, typisk via mail. Det kan ske at koordinatoren vurderer, at der skal være tilknyttet to mentorer
Iværksætteren kontakter mentor hurtigst muligt efter tilknytningen – normalt inden 8 dage
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Mentor tager IKKE betaling for sin assistance til iværksætteren
Vi anbefaler, at mentor IKKE investerer penge i iværksætterens
projekt, samt at der ikke på anden måde er penge i mellem parterne
Business Kolding er IKKE part af de aftaler som indgås mellem
iværksætter og mentor – men er alene formidler af kontakten
Ved det første møde, aftaler mentor og iværksætter hvilke fælles
retningslinjer, der specifikt skal gælde for deres forløb
Når samarbejdet mellem mentor og iværksætter ophører, melder
begge parter tilbage til Business Kolding med en kort evaluering af
forløbet til iværksætterkoordinatoren
Såfremt at forløbet ikke lever op til forventningerne, kan der naturligvis rettes henvendelse til iværksætterkoordinatoren med en saglig begrundelse

Vi ønsker jer held og lykke med samarbejdet i denne mentorordning.
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