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Rapport från Ungdomsledarutbildningen
Inledande kursdagar 14-17 augusti 2017 på Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Bakgrund
Equmeniakyrkans kyrkokonferens har gett Equmeniakyrkan ett tydligt uppdrag; att stärka
ungdomsledare i deras arbetssituation (motion till kyrkokonferensen 2015). Den nya
Ungdomsledarutbildningen är en viktig del i detta arbete. Ungdomsledarutbildningen arrangeras av
Equmeniakyrkan, Equmenia och Södra Vätterbygdens Folkhögskola, i samarbete med Bilda och
Betaniastiftelsen. Ungdomsledarutbildningen syftar till att stärka anställda ungdomsledares roll och
funktion och samtidigt hjälpa församlingar att skapa en långsiktigt hållbar arbetssituation för
ungdomsledare. Ungdomsledarutbildningen är nationell och riktar sig till alla anställda
ungdomsledare i Equmenia/Equmeniakyrkan.
För deltagarnas personliga del är målet att:




Ge ungdomsledare glädje och inspiration i arbetet
Skapa ett socialt kontaktnät
Ge redskap, handledning och utbildning till att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt

Läsåret 2017-2018 är första gången som Ungdomsledarutbildningen arrangeras. Utbildningen
baseras på fyra kurstillfällen; 14-17 augusti i Jönköping, 28-30 november i Jönköping, 14-16 mars i
Stockholm samt avslutning regionsvis i maj. I utbildningen ingår även grupphandledning med
professionella handledare.

Grupphandledning
Utgångsläget är att handledningsgrupperna ska bestå av max 7 deltagare vardera, men storleken på
grupperna varierar något, bland annat beroende på ungdomsledarnas geografiska placering.
Grupperna har i möjligaste mån även utformas så att deltagarna har ungefär lika lång erfarenhet av
att arbeta som ungdomsledare. Gruppsammansättningen kommer att ses över inför varje läsårsstart.
Grupphandledningen sker vid 6 tillfällen per läsår. På höstterminen hålls två av dessa
handledningstillfällen i samband med kursdagarna på Södra Vätterbyggdens Folkhögskola. Övriga
tillfällen under läsåret bokas av respektive handledare. Varje handledningstillfälle är max 2,5h, vilket
resulterar i en kostnad på omkring 1500kr per termin och deltagare.
De handledare som för närvarande är involverade i Ungdomsledarutbildningen är Roland Frick,
Vetlanda, Cicci Hagevi, Växjö, Elisabeth Malm, Asklanda, Peter Nätterdal, Göteborg och Larsåke W
Persson, Stockholm.

Deltagare
I Sverige finns omkring 100 anställda ungdomsledare inom Equmenia/Equmeniakyrkan, antalet
varierar något beroende på hur man definierar begreppet ungdomsledare. 36 ungdomsledare var
anmälda till Ungdomsledarutbildningen vid kursstart, varav 32 deltog i kursdagarna. En deltagare har
avsagt sig grupphandledning då hon har enskild handledning sedan tidigare. Ytterligare en anmälan
har tillkommit sedan kursstarten. Ungefär hälften av deltagarna börjar sitt första år i tjänst nu i
augusti och hälften har redan arbetat ett år eller mer som ungdomsledare.
Namn på deltagarna samt region, församling och hur länge personen har varit anställd som
ungdomsledare framgår i den bifogade filen Deltagarlista Ungdomsledarutbildningen 2017-2018.
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Respons från deltagarna
Deltagarnas utvärdering pågår fortfarande, hittills har 24 av 32 lämnat in sina svar och responsen är
över lag mycket positiv. Nedan följer några citat från utvärderingen:
”Riktigt bra! Saker som detta gör mig stolt över att vara Equmenian. Heja er som är med och driver
detta! Utan uu och ulå hade jag inte blivit ungdomsledare, det gör stor skillnad för mig.”
”Det är grymt kul att få denna möjlighet att kunna få gå denna utbildningen! Den är så bra med både
föreläsare och lärare som är kunniga på sin sak! Grymt bra!”
”Längtar redan till nästa träff”
”Riktigt bra grej. Visste inte innan att vi skulle få detta och jag tänkte att det då sedan skulle bli ett
ställe där man fick diskutera lite bara men oj vad fel jag hade. Bara det korta vi hade under veckan var
väldigt givande. Eftersom man gick så på djupet fick man helt andra perspektiv på vissa saker.” (Sagt

om grupphandledningen)

Bifogade filer
Dagsschema för kursdagarna i augusti
Deltagarlista Ungdomsledarutbildningen 2017-2018

Vi som arrangerar Ungdomsledarutbildningen vill rikta ett särskilt tack till alla medverkande,
gästföreläsare samt nationell- och regional personal inom Equmenia och Equmeniakyrkan som tagit
sig tid att närvara under kursdagarna. Ni har tillsammans visat, både i ord och i handling, att
ungdomsledarna och deras arbete är mycket viktigt för vår kyrka.
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