
MENTORPROGRAMMET
For deg som ønsker å utforske og utfordre deg selv 

personlig og profesjonelt sammen med andre.

OPPSTART Oslo

1. April 2020
16.00-18.30
Sted: Spaces Tollbugata.8

OPPSTART Stavanger

5. Februar 2020
Kl.16.00-18.30
Sted: Ostehuset, Domkirkeplassen

Pris 3 900,- inkl. mva. 
Dette inkluderer tre samlinger og parring med en mentorpartner 

og en FuelBox MENTOR (1299,-). 

PÅMELDING
https://fuelbox.no/mentorprogrammet-pamelding/

https://fuelbox.no/mentorprogrammet-pamelding/


FUELBOX MENTOR

FuelBox MENTOR er en boks for deg som ønsker å utforske og 
utfordre deg selv personlig og profesjonelt sammen med andre. 
Boksen inneholder 176 åpne spørsmål for å sette i gang refleksjon 
og samtale rundt verdier, potensiale, muligheter og drømmer for 
der du er i livet akkurat nå.

FuelBox MENTOR kan brukes sammen med en mentor, en kollega, 
en god venn eller andre som du har tillit til. Spørsmålene skal gi 
deltakerne i samtalene gjensidig nytte og være en anledning til å 
utfordre og inspirere med ulike perspektiver og dra veksel på 
hverandres erfaringer, kompetanse og innsikt.

FuelBox MENTOR handler om å gå i dybden av deg selv sammen 
med andre. Om å forstå seg selv bedre for å kunne møte andre 
bedre. Om utvikling for å ha det bedre og prestere bedre. 

FuelBox MENTOR er utviklet i samarbeid med ulike fagpersoner; 
Mari S. Espedal, Sverre Tyrhaug, 
Karina Hollekim, Daniel Massie, 
Cecilie Ystenes Myhre, Bianca Simonsen, 
Benja Stig Fagerland, Aiman Shaqura, 
Kristine Bull-Engelstad 
og Cecilie Thunem-Saanum. 

Google them!

MENTORPROGRAMMET

Har du et ønske om å utforske og utfordre deg selv personlig og 

profesjonelt sammen med andre? 

Dette mentor programmet skal gi alle deltakerne gjensidig nytte 

og være en anledning til å utfordre, inspirere og motivere 

hverandre med ulike perspektiver og dra veksel på hverandres 

erfaringer, kompetanse og innsikt.

I vårt Mentorprogram vil du møte andre, med annen erfaring og 

bakgrunn, men som har det til felles med deg at de ønsker å 

utfordre og utvikle seg selv. 

Vi setter sammen mentorpar som skal følge hverandre gjennom 

programmet og arrangerer fellessamlinger hvor vi alle kan dra 

nytte av hverandres erfaringer og innsikter, også på tvers av 

mentorparene. Her vil vi også gi dere påfyll og innsikt gjennom 

inspirerende foredrag fra interne og eksterne bidragsytere.

Meld deg på: 
https://fuelbox.no/mentorprogrammet-pamelding/

https://fuelbox.no/mentorprogrammet-pamelding/


FUEL 
FORWARD

MENTORPROGRAMMET I STAVANGER OG OSLO 2020
Pris 3 900,- inkl.mva

Dette inkluderer tre samlinger, parring med mentorpartner og FuelBox MENTOR (1299,-) 
PÅMELDING     https://fuelbox.no/mentorprogrammet-pamelding/

2. SAMLING
Tid: 16.00-18.30

• Inspirasjon
• Motivasjon
• Erfaringsdeling
• TalkShops

Foredrag og 
workshop hvor vi 
deler erfaringer, 
trener på 
mentorteknikker og 
sparrer med 
hverandre i 
grupper.

3. SAMLING
Tid: 16.00-18.30

• Inspirasjon
• Motivasjon
• Erfaringsdeling
• TalkShops

Foredrag og 
workshop hvor vi 
deler erfaringer og 
sparrer med 
hverandre i 
grupper.
Vi jobber med 
veien videre og 
jobber med 
implementering i 
eget personlig og 
profesjonelt liv.

MENTORMØTER

• FuelBox
MENTOR

• Et valgfritt 
tema hver

- Dere avtaler 
tidspunkt og 
sted.

- Vi anbefaler 
nøytral grunn og 
mellom 1 ½ til 
2t.

MENTORMØTER

• FuelBox
MENTOR

• Et valgfritt 
tema hver

- Dere avtaler 
tidspunkt og 
sted.

- Vi anbefaler 
nøytral grunn 
og mellom 1 ½ til 
2t.

MENTORMØTER

• FuelBox
MENTOR

• Et valgfritt 
tema hver

- Dere avtaler 
tidspunkt og 
sted.

- Vi anbefaler 
nøytral grunn og 
mellom 1 ½ til 
2t.

1. SAMLING
Tid: 16.00-18.30

• Inspirasjon
• Motivasjon
• Introduksjon
• TalkShops

Vi kicker off
programmet med 
foredrag, Talk 
Shop, Work Shop 
og Fuel Dates.
Vi setter sammen 
MENTORPAR og 
begynner reisen 
mot et mer 
autentisk personlig 
og profesjonelt liv!

https://fuelbox.no/mentorprogrammet-pamelding/


FUELBOX MENTOR

FuelBox MENTOR er en boks for deg som ønsker å utforske og utfordre deg selv 
personlig og profesjonelt sammen med andre. Boksen inneholder 176 åpne spørsmål 
for å sette i gang refleksjon og samtale rundt verdier, potensiale, muligheter og 
drømmer for der du er i livet akkurat nå.

FuelBox MENTOR kan brukes sammen med en mentor, en kollega, en god venn eller 
andre som du har tillit til. Spørsmålene skal gi deltakerne i samtalene gjensidig nytte 
og være en anledning til å utfordre og inspirere med ulike perspektiver og dra veksel 
på hverandres erfaringer, kompetanse og innsikt.

FuelBox MENTOR handler om å gå i dybden av deg selv sammen med andre. Om å 
forstå seg selv bedre for å kunne møte andre bedre. Om utvikling for å ha det bedre 
og prestere bedre. 

Kategorier i boksen:
Verdier
Mål og motivasjon
Mindset og perspektiver
Energi og inspirasjon
Relasjoner 
Følelser og tanker
Selvledelse
Helse og livsstil 
Selvinnsikt og ny utsikt
Profesjonell utvikling
Deg vol 2.

FuelBox MENTOR er utviklet i samarbeid med ulike fagpersoner; Mari S. Espedal, 
Sverre Tyrhaug, Karina Hollekim, Daniel Massie, Cecilie Ystenes Myhre, Bianca 
Simonsen, Benja Stig Fagerland, Aiman Shaqura, Kristine Bull-Engelstad og Cecilie 
Thunem-Saanum. 

Google them!


