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Kontakt projektledelsen for 
overordnet viden om projektet 
og muligheden for at komme 
med på uddannelse:

Una Arnbjørn
Tlf: 88920386
E-mail: una.arnbjorn@3f.dk

Sofie Enggård Christiansen
Tlf: 88920375
E-mail: sofie.christiansen@3f.dk

Peter Hamborg Faarbæk
Tlf: 88920376
E-mail: peter.faarbaek@3f.dk

Kontakt de lokale mentorer for 
at høre nærmere om de loka-
le initiativer der iværksættes i 
afdelingerne:

Aalborg
Kasper Oxholm Johansen
Tlf: 88923760
E-mail: kasper.johansen@3f.dk

Carsten Vistisen Thomsen
Tlf: 88923807
E-mail: carsten.thomsen@3f.dk



Projekt ’Første gang glemmer du aldrig’ er 
et mentorprojekt forankret i 3F’s afdelinger 
Aalborg, Aarhus Rymarken og Bornholm, 
og er støttet af Velliv Foreningen. Pro-
jektets omdrejningspunkt er områderne 
Byggeri, Det Grønne Område samt Privat 
Service, Hotel og Restauration, og har til 
formål at styrke unge i deres første møde 
med arbejdsmarkedet. Det gør vi igennem 
mentorer, netværksdannelse og rådgiv-
ning til virksomheder. Mentorerne har til 
opgave at være de unges sparringspartner 
i alt fra helt basale hverdags-problemer, til 
problemer på arbejdet eller på uddannel-
sen. Et vigtigt element i at styrke de unges 
første møde med arbejdsmarkedet er at 
styrke deres sociale netværk og relationer. 
Derfor vil projektet også danne faglige og 
sociale netværker geografisk placeret i og 
omkring de tre afdelinger. Netværkene skal 
fungere som faglige og sociale arrange-
menter, hvori det er muligt for de unge at 
skabe relationer til andre unge, som deler 
interesser.

Projektledelsen er forankret i teamet 
Sundhed, Liv og Arbejdsliv i Forbundshu-

set i København. Her har projektledelsen 
overblikket over projektet og servicerer de 
enkelte afdelinger i udførelsen af projek-
tets initiativer. Den praktiske udførelse af 
mentorens rolle, de sociale netværk og 
rådgivningen af virksomheder er forankret 
i de enkelte afdelinger, da disse initiativer 
vil variere meget fra afdeling til afdeling. 
Det er altså vigtigt, at projektet bevarer 
en decentraliseret struktur, da det er de 
enkelte afdelinger, der har bedst kendskab 
til de unge, virksomheder og erhvervsud-
dannelser i deres nærområde. Strukturen 
er opbygget således, at projektledelsen 
har ansvar for, at projektets initiativer bliver 
udført i overensstemmelse med projekt-
beskrivelsen og skal afrapportere til Velliv 
Foreningen, der har støttet projektet med 
midler, mens de enkelte afdelinger har 
ansvar for den praktiske udførelse af pro-
jektets initiativer. 

Hvad / hvem er mentor?
Kerneopgaven for mentorerne er, at de skal 
fungere som de unges støtte i problemer 
på uddannelsen og i deres første møde 
med arbejdsmarkedet, samt være en 

personlig relation, der kan hjælpe med 
udfordringer i hverdagslivet. Derudover 
er mentorerne også ansvarlige for udfø-
relse af de sociale og faglige netværk i 
afdelingernes nærområder, samt står for 
kontakten til virksomheder og erhvervsud-
dannelser, der er i berøring med projektets 
aktiviteter. Mentorens rolle skal skræd-
dersyes til den enkelte afdelings lokale 
behov – arbejdsopgaverne vil altså ikke 
være ens på Bornholm og i Aarhus, men 
afhænge af områdets unge, de lokale 
virksomheder og erhvervsuddannelser, 
samt hvilken fagretning der fokuseres på. 

Derfor vil rådgivningen af virksomheder og 
netværksdannelse også være forskellig fra 
afdeling til afdeling. 

Kan andre afdelinger deltage i projektet?
Der er ikke plads til flere afdelinger i pro-
jektet, men der vil løbende blive kommuni-
keret om initiativer og materialer i projek-
tet. Det er således muligt at være med på 
sidelinjen. Har I mod på at afprøve eller har 
I erfaring med mentorrollen i jeres afdeling, 
så vil der være mulighed for at deltage i 
nogle dele af vores uddannelse. 

Hvad er projekt 
’Første gang 
glemmer du aldrig’?
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