
Funktionsbeskrivelse – lærer 
Nørre Gymnasium 
 

 
 

Funktion: 

 

 

Mentor for nyansat lærer 

 

Funktionens formål: 

 

 

Formålet er at hjælpe nyansatte lærer 

 

Funktionens mål, udvikling og 

evaluering  

 

 

Formålet med funktionen er at sikre, at den nyansatte lærer 

bliver tryg i hele opstartsfasen, således at læreren bliver 

bekendt med fagets vilkår og tradition på Nørre G. 

Nyansatte lærere (alle, som starter primo august) får et 

introduktionskursus i Lectio og i bogbestilling). Alle 

nyansatte får tillige et kursus i web 2.0. Nyansatte tilbydes 

også et kursus i klasserumsledelse.  

 

 

Funktionens ansvarsområder 

 

 

1. Information om fagets vilkår (hjælperum, mapper i 

Lectio, forløb mv.), herunder hvordan faget kan 

indgå i AT, NV, AP, DHO, SRO, SRP m.m. 

2. Invitation gerne før sommerferien til en snak om 

hvilke klasser læreren skal have og give ideer til at 

komme i gang med undervisningen.  

3. Introducere til fagkollegerne. 

4. Og hvad mentor og nyansat nu har behov for, for at 

kunne varetage lærerarbejdet bedst muligt. 

 

 

Særlige opgaver 

(herunder mødestruktur) 

 

 

Mentor bør løbende holde korte møder med den nyansatte 

lærer og i øvrigt høre ”hvordan det går” løbende. Mentor 

overværer/observerer et par moduler og giver feedback.  

 

Hvor kommunikeres om 

funktionen? 

 

I Lectio 

 

Program for Introduktionskursus, som foregår i august inden skolestart: 

 

Dag 1 (torsdag): 

 

Kl. 09.00   Morgenkaffe sammen med skolens ledelse og administration på  

Lærerværelset 

 

Kl. 09.30 Skolens organisering og skolens hjemmeside: Jens Boe Nielsen (rektor) 

og John Hansen (vicerektor) 

 

Kl. 10.30  Arbejdstid og aflønning, Jens Boe Nielsen, rektor og  

Dorte Vierø (økonomichef) 
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Kl. 11.15  Om adgang til skolen, alarmer og udlevering af nøgler  

v. Michael Rindom (ejendomschef) og Jan Holm (teknisk pedel) samt 

udlevering af computere og adgangskoder v. Sohaib Ali (datatekniker) 

  

Kl. 12.00 Frokost som skolen giver 

 

Kl. 12.30 Introduktion til Lectio – skolens skema- og kommunikationsprogram og 

tidsregistrering v. John Hansen (vicerektor) 

 

Kl. 13.30  Orientering om studiecenteret v. Susanne Rose Nielsen (bibliotekar) 

 

Kl.14.00  Afslutning 

 

 

Dag 2 (fredag): 
 

Kl. 09.00 Introduktion til Lectio m.m.  

 

Kl. 11.00  Nørre G’s vision, værdigrundlag, strategi og skoleårets pædagogiske  

indsatsområder, skolens evalueringskultur v/Mette Tangaa (uddannelses- 

chef) og Ida Diemar (uddannelseschef)  

 

Kl. 12.00  Bogbestilling og bogkælder v. Yvonne Parbo (leder af bogkælderen)  

samt besøg i administrationen hos Dorte Rosenvinge (sekretær), Joan 

Stoltenborg (sekretær/receptionist) Evy Jørgensen (økonomisekretær), 

Carol Munkers (IB-sekretær og hjemmesideredaktør) og Dorte Vierø 

Hansen (økonomichef) 

 

Kl.12.30  Frokost som skolen giver 

 

Kl.13.00 IB- lærere til møde med Jutta Rüdiger (IB-Coordinator) på Juttas kontor. 

Orientering om pre-IB/IB 

Årsvikarer til møde med Jens Boe. Orientering om mentorordning 

 

kl.14.00  Afslutning v. Jutta og Jens Boe 

 


