MENTORPROGRAM
PÅ HYDROGENFABRIKKEN

PRAKTISK INFORMASJON
Påmelding/søknadsfrist: 23.april
Egenandel: kr 1200,Kapasitet: Programmet har 10 plasser

Utlysning av mentorprogram for
kunstnere og kreativ næring i Østfold
Ønsker du å utvikle deg som leder i din egen virksomhet?
Trenger du en sparringspartner som gir deg nye perspektiver
og motivasjon til å realisere gode ideer?
Reaktor på Hydrogenfabrikken utlyser med dette et Mentorprogram som går over ett år med oppstart i juni 2014.

HVEM PASSER MENTORPROGRAMMET FOR?
Programmet passer for deg som er leder eller beslutningstaker i
en liten virksomhet innen kreativ og/eller kunstrettet næring.
Du har ansvar for egen virksomhet og flere områder som skal
skjøttes tilknyttet drift, utvikling og nytenkning.
Du er helst over gründerfasen, og gjerne der at du tenker – hva nå?
Hvordan skal jeg videreutvikle min bedrift?
Hvordan skal jeg få den til å vokse?
eller
Du er etablert innen kunstbransjen og har mange ideer til prosjekter
utenom egen ateliervirksomhet og trenger noen med erfaring fra
lignende situasjoner innen andre kulturområder.

I HYDROGENFABRIKKEN, Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad I hydrogenfabrikken.no I facebook.com/hydrogenfabrikken I

HVA GIR MENTORPROGRAMMET?
Gjennom mentorprogrammet kan du få inn en kompetent ressursperson som
hjelper ditt firma videre.
En som ser virksomheten din utenfra. En person med et annet erfaringsgrunnlag
og ulik kompetanse enn din egen. En som kan gi større trygghet, og bedre grunnlag
for beslutninger. En som gi deg et nødvendig dytt videre.
Formålet med programmet er:
- å trekke veksel på en annen person, kanskje med en annen spisskompetanse
- å forsterke egen- og faglig utvikling, samt styrke genreoverskridende koblinger.
- å dele erfaringer i en skreddersydd relasjon
- å stimulere og gi ”nytt blod” til bedriften eller utvide din
generelle kunstneriske virksomhet.
- å dra nytte av kompetanse fra andre bransjer og arenaer.
Mentorprogrammet går over ett år og bygger på nevnte viktige
elementene for å utvikle og forankre læring.

HVORDAN FUNGERER MENTORPROGRAMMET?
Hver deltaker (adept) får tildelt en mentor. Dvs en fagperson som kommer
fra andre nettverk og arenaer, med en annen kompetanse og erfaringsbakgrunn enn adeptens. Programmet rekrutterer egnede mentorer og vil
jobbe for å koble riktig mentor til riktig adept.
I løpet av ett år vil man ha ca 10 møter mellom mentor og adept. I snitt en
gang pr måned. I dette samarbeidet er adeptens læring og utvikling sentralt,
men det gis også rom for at mentoren kan utvikle nye ferdigheter som kan
bli verdifulle i hans/hennes eksisterende rolle.
Ved kobling av adept og mentor ønsker man gjensidig utvikling.

KORT OM MENTORPROGRAMMET

I løpet av året legges det også opp til tre utviklingssamlinger.
Samling 1:
STARTSAMLING, 11. Juni 2014 kl 9.00 – 15.00, Hydrogenfabrikken.
Her skal vi etablere en trygg plattform for samarbeidet. Mentor og adept skal
møtes, og få en felles forståelse av hvilke muligheter og begrensninger som
ligger i mentorrelasjonen.
Deltakerne får utdelt en perm med aktuelt innhold som kan være støttende
for relasjonsarbeidet.
Samling 2:
ADEPTSAMLING, 7. oktober 2014 kl 12.00 – 14.00, Hydrogenfabrikken.
Nå er alle godt i gang, Tema for samlingen er å se på erfaringene så langt,
samt se på hvordan man kan få optimalt utbytte av relasjonen resten av perioden.
Her legges det opp til deling og nettverksbygging adeptene imellom.
Samling 3:
AVSLUTNING, 16. Juni 2015, anslagsvis kl 9.00 – 13.00, Hydrogenfabrikken.
Dette blir en markering av at programmet opphører og relasjonene avsluttes.
Her skal alle utveksle erfaringer og adeptene oppfordres til å dele fra hva som
har skjedd med dem og virksomheten dette året.
.

HVEM STÅR BAK MENTORPROGRAMMET?
Takk til våre finansiører:

KRITERIER FOR Å SØKE
1. Du arbeider innen kunst/kreativ bransje
2. Du er beslutningstaker eller leder
virksomheten
3. Du har arbeidssted i Østfold

For mer informasjon, kontakt:
Ragnhild Samset Johannessen
Reaktor på Hydrogenfabrikken
Telefon: 481 481 53
Epost: ragnhild@navet.no

Programmet blir organisert av Reaktor-prosjektet
på Hydrogenfabrikken og gjennomføres i samarbeid
med SOLSIKKE v/Solveig Sikkeland. Sikkeland blir
programleder og er erfaren med gjennomføring av
mentorprogrammer, bla a for NHO og for nettverket
Kvinner i Business. Hun blir ansvarlig for koblingsprosessen, samlingene og blir kontaktperson for
deltakerne underveis.
Programmet kjøres som et pilotprosjekt med formål
om læring og erfaringshenting for videre
mentorsatsning.

