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teknisk kunskap går vidare... 

...från ungdom till ungdom 



mingel @premiärer 

sätter guldkant på andras 

evenemang 
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vi jobbar ihop i team 

coachar och guidar nya  



Du har nu valt att fortsätta din resa som mentor i Arena
Satellitens ungdomsverksamhet.

Mentorsskapet är nästa steg efter diplomering och en tid 
som lärling. Det betyder bland annat att det nu är din tur att 
lära ut, stötta nya medlemmar, utveckla nya grupper och vid 
vissa tillfällen jobba mot ersättning.

Att vara en förebild och inspiration för nya medlemmar är 
ett hedersuppdrag.

Som tidigare medlem i någon av Arena Satellitens ung-
domsgrupper och efter en tid som lärling, kan du få frågan 
om att bli mentor.

Du kan också anmäla ditt intresse till
projektledarna.

Din resa illustreras av vår trappa - Satellittrappan.

Grattis!
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Du är ansvarig för de 
vänner du tar in och att alla 
respekterar våra regler.

Möte, jobb, studier går före 
att hänga. Boka inte för häng 
om andra behöver ha ett 
möte.

Lämna inga dörrar 
uppställda så att 
obehöriga kan ta sig in.

Undvik Loungen
mellan kl.9-15

ANSVARIG

BOKNINGEN

SÄKERHET“Som mentor med egen access till huset 
och att själv  kunna boka lokaler, är jag en 
förebild för alla på Arena Satelliten.”

Tänk på...

ANSVAR
MENTORS
EN

• Att flera personer i huset är i riskgrupp för sjukdomar. Var noga med avstånd och
• gå inte igenom loungen under dagtid. Tvätta händerna ofta.
• Att du är ansvarig för de du tar in. Om de bryter regler, har dålig attityd, dåligt
• språk faller detta på dig.
• Att ha husets bästa i fokus - ställ inte upp dörrar, plocka undan efter dig och
• släng skräp i papperskorgen.



DU
ÄR NU
EN MENTOR

gemensamma mål 



KONTRAKTET
Mentors kontrakt är ett avtal och ett för-
tydligande om våra ömsesidiga förvänt-
ningar på varandra. Som medlem i någon 
av grupperna är du en förebild för andra 
ungdomar. Du är också en samarbetspart-
ner till polis, ordningsvakter, fältare, natt-
vandrare, fritidsledare, andra organisa-
tioner och myndigheter som vi samverkar 
med.

Mentorskontraktet är en överenskommel-
se att du som mentor ska närvara regel-
bundet på möten samt arbeta på Arena 
Satellitens ungdomsevenemang. Du ska 
även ta del av detta underlag samt med-
verka på de ledarskapsutbildningar Arena 
Satelliten erbjuder.

Det kontrakt du skrev på när du gick med i 
din grupp gäller fortfarande parallellt med 
det nya metorskontraktet.

PLANERING
När planeringen  startar är det bra att fun-
dera över vad vi vill få ut av evenemanget.
• Sätt tydliga och mätbara mål.
• Välj datum. Gör en liten omvärldsanalys 

om andra event runt det datumet
• Hur ser målgruppen ut?
• Hur når vi dem bäst?
• Vad lockar målgruppen?

Börja med att titta igenom evenemangs-
planeringen.

SAMTAL

Som mentor ska du även ha ett samtal 
med Arena satellitens enhetschef. 
I det samtalet pratar enhetschefen om hur 
det är att representera Arena Satelliten 
och Sollentuna kommun som mentor och 
personal.
Du bokar själv mötet.



ATT VARA EN MENTOR
Att vara en mentor betyder främst att man 
är en god förebild och ledare. Det krävs 
en vilja till utveckling och öppenhet samt 
förmåga att vara en god lyssnare. Som 
kan förstå det som inte sägs och kan läsa 
mellan raderna.
Du ska alltid föregå med gott exempel. Att 
stå för sina egna misstag och brister kan 
betyda att gruppen vågar följa efter. Du 
ska alltid sträva efter förbättring hos dig 
själv och i gruppen.

Du ska dela med dig  av din egna kunskap 
och erfarenhet och alltid sätta gruppens 
bästa i fokus.

Du ska uppträda neutralt i händelser av 
konflikt mellan ungdomar, både på evene-
mang och i  gruppen.
När man leder en grupp är det viktigt att 
kunna delegera uppgifter, se helheten och 

MENTORSKAP

MÅL COACHING GUIDNING PRAKTIK MOTIVATION



utifrån de förutsättningar som finns göra
det bästa av situationen med god kom-
munikation. Det är viktigt att beskriva de 
uppgiftyer som ska utföras på ett klart och 
koncist sätt.
Korrekt inforamtion från första början 
underlättar arbetet och minskar risken 
förmissförstånd.

ANDRA VIKTIGA FAKTORER

• Du ska använda ett vårdat språk.
• Respektera blåljuspersonal och myn-

digheter. Alla människor har lika värde.
• Du ska vara engagerad och aktiv.
• Du ska uppträda moget och med en 

positiv attityd.
• Du ska arbeta för en bra stämning och 

teamkänsla i gruppen.
• Ha en kontinuerlig dialog med projekt-

ledarna.

MENTORSKAP

KUNSKAPMOTIVATION SUPPORT FRAMGÅNG



ATT ARBETA
Som mentor kan du bli tillfrågad att job-
ba på Arena Satellitens evenemang som 
volontär och ibland mot betalning. 
När Arena Satelliten arrangerarar eller del-
tar på andras evenemang så representerar 
vi Sollentuna kommun.

Vi har och tar på oss ett ansvar för alla 
som besöker oss. Men att jobba som 
mentor kan också innebära att man blir 
tilldelad arbetsledaruppgifter eller utökat 
ansvar för andra ungdomar i någon av våra 
ungdoms- eller volontärsgrupper.

Innan du kan jobba med lön så ska du ha 
ett introduktionssamtal med Arena Satelli-
tens enhetschef. Timlön är efter kollektiv-
avtal.

När du jobbar som mentor så räknas du 
som en i personalen. Med det följer att 
uppträda vuxet och ansvarsfullt.

Som alltid värnar vi om besökarna, funk-
tionärers och personals säkerhet. Det gör 
vi genom god planering och noggranna 
förberedelser. Lika viktigt är att allas upp-
levelse präglas av glädje och är minnes-
värd.

Att
arbeta



arbeta
Evenemangen... 

...kunskap 
...praktik 

...motivation 

...framgång 





INSPIRATION/MOTIVATION

Föreläsare:......................................................

Innehåll
• Vad är inspiration?
• Var är motivation?
• Vad kan inspirera en person att bli 

motiverad?

LEDARSKAP

Föreläsare:......................................................

Innehåll
• Ledarskap i vardagen
• När påverkar jag andra?
• Vad är att coacha?

TEAMBUILDNING

Plats:........................................................

Innehåll
• Vikten av ett bra teamwork är viktigt 

och grundläggande

STUDIEBESÖK

Plats:......................................................

Innehåll
• Vi låter oss inspireras
• Hur gör andra?
• Kan vi ta med oss något tillbaka?

...teambuilding



ARENA SATELLITEN
Allfarvägen 4, 191 47 Sollentuna
arena.satelliten@sollentuna.se

www.arenasatelliten.se


