
FUELBOX MENTOR PROGRAM
For organisasjoner som ønsker å utvikle sine ansatte, styrke relasjoner og bygge kultur sammen.

FuelBox Mentorprogram er et enkelt program å 
implementere og vedlikeholde. 

Et program som har som mål å utvikle og styrke 
mennesker, relasjoner og kultur 
gjennom sammenkobling av mennesker og 
bevisstgjøring, inspirasjon, refleksjon, 
kommunikasjon, deling og læring!

ü UTVIKLING AV MENNESKER
ü TVERRFAGLIG RELASJONSBYGGING
ü FOKUS PÅ MANGFOLD
ü KOMMUNIKASJONSTRENING
ü KULTURBYGGING

Internt mentorprogram – HVORFOR? 

ü Kultur- og kompetanseutvikling

ü Tverrfaglig relasjonsbygging

ü Øke hverdagslæringen på arbeidsplassen

ü Kontinuerlig fokus på deling, læring og vekst

ü Organiseres og implementeres av erfarne foredragsholdere 
og kursledere i Fuel It AS

ü Kan enkelt driftes videre av interne ressurser 



Hva får de deltakerne?

ü Utforske og utvikle deg selv personlig og profesjonelt 
sammen med andre

ü Kobling med en gjensidig mentorpartner

ü Mentoring i grupper

ü Inspirerende og lærerike foredrag og workshops

ü Hjelp til konkrete utfordringer og prosesser

ü Bidra til andres utvikling; trening i å coache andre

Internt mentorprogram – HVORDAN?

Kick off med inspirasjonsforedrag, TalkShop og Mentorkobling

Skreddersydd innhold til fellessamlinger 
Disse kan leveres av Fuel It AS eller kjøres av interne ressurser.

Skreddersydd mal for gjensidig mentoring
Kombinasjon av FuelBox MENTOR og egne case 

Strategisk kobling av mentorpar
En unik mulighet til å bygge strategiske 
relasjoner internt og sikre best mulig utvikling og 
læring for den enkelte medarbeider.
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1. FELLESSAMLING Kick off
Inspirasjonsforedrag
Gruppementoring
Speed Dates Mentorpar

3. FELLESSAMLING
Foredrag
Gruppementoring
Speed Dating

2. FELLESSAMLING
Foredrag
Coaching teknikker
Gruppementoring
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FUELBOX MENTOR 
Den gode mentorsamtalen på boks

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!


