
IPS Mentor
Til IPS-kandidater med behov for en 
afklarings- eller modningsfase
 
Mentorforløbet kan have flere formål, fra at 
bygge en tættere relation til borgeren, og skabe 
struktur i en kaotisk hverdag, til at vurdere, 
om borgeren er klar til at træde ind i et forløb, 
hvor en stor del af indsatsen foregår på en 
arbejdsplads. Mentorforløb benytter IPS-
metodens redskaber til at skabe fremdrift og 
forståelse for borgerens situation og livsvilkår.

Mentorordningen er den mellemstation som vi 
bruger til kandidater, som  

• Endnu ikke er klar til et IPS-forløb
• Ønsker en pause i et IPS-forløb
• Har behov for en afklarings- eller 

modningsfase
• Sidste afklaring inden anden forsørgelse



IPS Mentor
 
Afklaringsforløb for de borgere, hvor der er tvivl om, 
hvorvidt et IPS-forløb er gavnligt for dem

Forløbets indhold
Ved et mentorforløb hos os får borgeren tildelt en 
af vores IPS-konsulenter, så der er mulighed for at 
få opbygget en tryg relation. Forløbet består af to 
timers samtale hver uge, som kortlægger og fremmer 
kandidatens situation med udgangspunkt i IPS-
redskaberne.  

Vores konsulent møder kandidaten der hvor den er, og 
vil arbejde på at fremme motivation og samarbejdet, 
ved at hjælpe dem med det, som er svært lige nu. 

 

Hvornår er det relevant
Et mentorforløb er relevant for de borgere, som 
ikke er klar til at opstarte et IPS-enkeltpladsforløb. 
Mentorforløbet kan her bruges til at afklare borgeren, 
og vurdere om et IPS-forløb er den rette indsats. 
Derudover kan et mentorforløb også benyttes som en 
pauseknap til igangværende forløb, hvis kandidaten 
har behov for dette. 

Forløbet retter sig mod  
 

 Kandidater hvor kommunen ønsker en 
        afklaring om et IPS-forløb kan være relevant 

 Sidste afklaring inden fx indstilling til 
        førtidspension eller tilsvarende 

 Kandidater som har deltaget i flere  andre 
        aktiveringsprojekter, men ikke er lykkedes at 
        fastholde eller komme i job

 Kandidater som ikke er klar til at 
        gennemføre et IPS-forløb, eller har behov for 
        en pause fra igangværende forløb
 
 Kandidater som har brug for intensiv og 
        håndholdt støtte

Kom i gang med IPS Mentor

Er du medarbejder i et jobcenter og interesseret i 
at henvise en eller flere borgere til et IPS-forløb, så 
kontakt os gerne på enten telefon eller e-mail.
 

IPSCenter Danmark

Tlf. 26 34 44 54
kontakt@ipscenterdanmark.dk

Læs mere vores IPS forløb og 
IPS Uddannelser på 
ipscenterdanmark.dk

Scan koden 
og læs mere


