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Regiongemensamt mentorprogram
Vill du vara med och bidra till utvecklingen inom chefs- och ledarutveckling i
Västra Götalandsregionen?
Syfte med programmet är att utveckla chefer i sitt ledarskap genom utbyte av kunskap och
erfarenheter. Programmet skapar förutsättningar för att dela och hitta nya synsätt samt att
bygga chefsnätverk.
Vi vill att programmet skall ge dig som chef:
 Stimulans, motivation och ökad självinsikt
 Öppenhet för utveckling och förändring
 Vägledning i egna uppdragets situationer och utmaningar
 Vägledning för egen karriärplanering
 Träning i ett coachande och dialoginriktat förhållningssätt
 Utöka chefsnätverket

Mentor – vem är det och vad ger det? Adept – vem är det och vad ger det?
Mentor är mycket erfaren första linjens
chef eller chef över chef som vill bidra till
att utveckla adeptens ledarskap
Mentorn ger stöd och vägleder adepten att söka
och utforska gränser i sin yrkesroll.
Mentorskapet handlar till skillnad från
handledning och experthjälp om att skapa
förutsättningar för att utveckla det personliga
ledarskapet.

Adepten är du som är chef på första linjens
nivå och vill utveckla ditt ledarskap
I mentorskapet får du som adept tillgång till en
kvalificerad mentor för att utveckla det
personliga ledarskapet.

Förutom den egna drivkraften att dela med sig
av sina erfarenheter så upplevs mentorskap som
meningsfullt och meriterande.

Ansökan
Respektive kandidat ansöker till programmet. Vi
vill att adeptens chef är delaktig i ansökan och
bekräftar att adepten ges möjlighet att få en
mentor. Kandidaten är av sin chef bedömd som
en god representant och anses kunna stärkas och
utvecklas i programmet.

Ansökan
Respektive mentorkandidat ansöker till
programmet. Kandidaten är av sin chef bedömd
att vara en chef som i sitt chefskap agerar enligt
Västra Götalandsregionens chefskriterier.

Antal deltagare
I varje program begränsas antalet mentorer och
adepter till 15 par.

Antal deltagare
I varje program begränsas antalet mentorer och
adepter till 15 par.
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Ansökan
Ansökan till mentorprogrammet sker via www.vgregion.se/mentorprogrammet
Program
Programmets omfattning sträcker sig över 1 år, där tre inplanerade träffar i storgrupp kommer
att genomföras. Mellan programträffarna bokar mentorn och adepten sina egna träffar (cirka 10
träffar).
Plats: VGR Campus Nya varvet
Information och karta VGR Campus Nya varvet:
https://regionservice.vgregion.se/RNS/administrativ-service/konferens-och-utbildning/vgr-campus-nyavarvet/

Avgift
Den subventionerade kostnaden är 2.000 kr/adept, ej resekostnader.
Avgiften betalas av respektive förvaltning i samband med start av utbildningen.

Programledare
Joacim Andersson, Actea Consulting
Internkonsult
Anna Bjarnegård
Närhälsan
0768-366 186
anna.bjarnegard@vgregion.se

Eventuella frågor besvaras av:
Angående din anmälan: Margareta Bogren, margareta.bogren@vgregion.se
Angående mentorprogrammet: Anna Bjarnegård, anna.bjarnegard@vgregion.se

