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2017 startades Ungdomsledarutbildning-
en, som är en utbildning för alla anställda 
ungdomsledare inom Equmeniakyrkan. 
Utbildningen har tagits fram av Equmeni-
akyrkan tillsammans med Equmenia och 
Södra Vätterbygdens Folkhögskola för att ge 
alla ungdomsledare i Sverige en gemensam 
grund och mötesplats, samt för att stärka 
ungdomsledarna i sin roll som ledare och 
församlingsanställda.

Syftet är framförallt att: 

• Ge ungdomsledare glädje och inspiration 
i arbetet

• Skapa ett socialt kontaktnät 
• Ge redskap, handledning och utbildning 

för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt 

Utbildningen baseras på tre kurstillfällen: 
 
• 12-15 augusti i Jönköping  
• 5-7 november i Jönköping  
• 10-12 mars på Öckerö  
 
 

I utbildningen ingår grupphandledning med 
professionella handledare. Handledningen 
sker löpande under läsåret vid 6 tillfällen.
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UTBILDNINGEN ÅR 2

UNGDOMSLEDAR-
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Kursdagarna kommer bland annat handla om: 
 
• Relationer 
• Lärjungaskap 
• Ledarskap 
• Gemenskap  
• Arbetssituation  
• Undervisning 
• Kallelse  
• Bön och lovsång 
• Kyrkan 
• Barn & unga 
 

Undervisningen hålls av personal från Equmenia 
och Equmeniakyrkan, lärare på Södra Vätterbyg-
dens Folkhögskola och externa föreläsare. Hem-
sidan uppdateras löpande med mer information 
om föreläsare och teman.

Utbildningen kostar 4 900kr. I priset ingår mat 
och boende under kursdagarna, grupphandled-
ning m.m. För deltagare som har lång resväg till 
kursdagarna finns även ett resebidrag som man 
kan söka.

Ungdomsledarutbildningen riktar sig till alla 
anställda ungdomsledare i Equmeniakyrkan/
Equmenia, även de som redan är i tjänst eller har 
arbetat flera år.

Anmälningen öppnar den 15 april.
Mer information och anmälan finns på 
equmeniakyrkan.se/uu

Ungdomsledarutbildningen växer i takt med 
ungdomsledarna. För dem som gick Ung-
domsledarutbildningen 2018-19, ser läsåret 
2019-20 lite annorlunda ut: 

• Under kursdagarna i augusti ägnas ett 
dygn åt retreat och pilgrimsvandring, 
resterande tid är gemensam med övriga 
gruppen.

• Kursdagarna i november och mars utgörs 
av ett anpassat spår för år 2.

Grupphandledningen ingår givetvis även  
i år 2.

För dem som gick Ungdomsledarutbild-
ningen både 2017-18 och 2018-19, kommer 
läsåret 2019-20 att anpassas efter deltaga-
re och antal.

Grupphandledningen ingår givetvis även  
i år 3.


