DET HÄR ÄR UNGDOMSLEDARUTBILDNINGEN
Med anledning av covid-19: Vi planerar för att genomföra Ungdomsledarutbildningen så
som beskrivs här nedanför. Om restriktioner och smittoläge gör att kursdagar och/eller
grupphandledning inte kan genomföras fysiskt, så finns flera alternativa lösningar
förberedda. De som är anmälda till utbildningen kommer hållas informerade.
SE TILL ATT UNGDOMSLEDAREN ÄR ANMÄLD TILL UTBILDNINGEN - OAVSETT
RESTRIKTIONER OCH SMITTOLÄGE.
Behovet av stöd och gemenskap är om möjligt ännu större i tider av restriktioner.
Ungdomsledarutbildningen kommer bistå med handledning, utbildning och platser för
gemenskap oavsett smittoläge. Vi hoppas givetvis på fysiska möten, men anpassar formen
efter förutsättningarna som ges.

Goda ledare är väldigt viktiga. Goda ledare
kan göra avtryck i våra liv, vara förebilder i
tro, kärlek & lärjungaskap. I vår kyrka finns
gott om kompetenta och drivna
ungdomsledare. Samtidigt vet vi att det många
gånger är en utmanande roll.
Equmeniakyrkans kyrkokonferens har gett
Equmeniakyrkan ett tydligt uppdrag; att stärka
ungdomsledare i deras arbetssituation.
Ungdomsledarutbildningen är resultatet av
detta. Ungdomsledarutbildningen syftar till att
stärka anställda ungdomsledares roll och funktion och samtidigt hjälpa församlingar att
skapa en långsiktig hållbar arbetssituation för
ungdomsledare.
Ungdomsledarutbildningen riktar sig till alla
anställda ungdomsledare inom Equmenia och
Equmenia-kyrkan, både till nyanställda och till
dem som redan är i församlingstjänst.
Ungdomsledarutbildningen vill bidra till att
alla ungdomsledare, oavsett arbetsort, får de
bästa förutsättningarna för att göra sitt jobb.
Tillsammans kan vi få vara med och skapa
goda förutsättningar för ungdomsledare att må
bra och växa – i sin tro och som ledare.

UPPLÄGG LÄSÅRET 2021-22
Utbildningen baseras på tre gemensamma,
nationella kurstillfällen, samt
grupphandledning som löper över hela läsåret.
Utbildningen, inklusive handledning, utgör
cirka 12 heldagar på ett år. För en
ungdomsledare som är anställd på heltid
innebär detta knappt 5 % av totala arbetstiden.

KURSDAGAR
Under kursdagarna får deltagarna undervisning
och redskap för sin fortsatta tjänst i
församlingen. De får möjlighet att fördjupa sitt
andliga liv, ta del av bibelundervisning samt
gemenskap med andra ungdomsledare som
finns i liknande situationer som de själva.
Undervisar gör personal från Equmenia och
Equmeniakyrkan, externa föreläsare samt
lärare på Södra Vätterbygdens Folkhögskola.
16-19 augusti: Södra Vätterbygdens
Folkhögskola i Jönköping
16-18 november: Plats meddelas senare
15-17 mars: Södra Vätterbygdens
Folkhögskola i Jönköping

GRUPPHANDLEDNING
En viktig del av Ungdomsledarutbildningen är
att ge ungdomsledarna professionell
handledning. Handledning är ett viktigt
verktyg och kan i vissa fall vara direkt
avgörande för hur en person reder ut en
situation i sitt arbete eller privatliv. I gällande
kollektivavtal står: Som stöd för arbetstagare
med människovårdande arbetsuppgifter, såsom
pastor, diakon eller fritidsledare, ska
arbetsgivaren medverka till yrkeshandledning
utifrån individens behov.
Deltagare i Ungdomsledarutbildningen får
därför handledning regelbundet under året, vid
totalt 6 tillfällen. Handledningen genomförs i
grupp med en professionell, utbildad
handledare. I handledningen finns det
möjlighet att ta upp alltifrån komplicerade
själavårdsärenden och relationer till andra
ledare, till mer övergripande frågor om mig
själv och mitt ledarskap, hur jag påverkas av
situationer jag möter i arbetet m.m.

FÖR DE SOM GÖR ÅR 2,3 OSV.
En del av arbetet med att stärka ungdomsledare
i deras arbetssituation är också att verka för att
ungdomsledare ska ha ork och vilja att stanna i
församlingstjänst längre tid än ett år. För att
innehållet i Ungdomsledarutbildningen ska
kännas relevant även for dem som varit i tjänst
en tid, så delas gruppen upp under flera pass.
Då ges möjlighet till ytterligare fördjupning för
dem. Själva upplägget för utbildningen är dock

samma för alla deltagare, med tre kurstillfällen
och grupphandledning.

KOSTNADER
För att Ungdomsledarutbildningen ska uppfylla
sitt syfte, måste utbildningen vara tillgänglig
för alla ungdomsledare i samfundet. Därför har
Equmeniakyrkan, Equmenia och Södra
Vätterbygdens Folkhögskola gemensamt
beslutat att kraftigt subventionera avgiften.
Hela utbildningen kostar 4 900 kr. I priset
ingår mat och boende under kursdagarna,
undervisning, grupphandledning m.m.
Resor bekostar arbetsgivaren. För deltagare
som har lång resväg till kursdagarna finns en
resepott där man kan söka ersättning för en del
av resekostnaderna. För mer information om
hur man ansöker om reseersättning, kontakta
koordinator för ungdomsledarutbildningen.

KONTAKT
Ungdomsledarutbildningen strävar efter att
bygga relationer mellan ungdomsledarna,
församlingarna och Equmenia- och
Equmeniakyrkans regionala och nationella
personal. Om/när ungdomsledaren behöver
extra stöd är det viktigt att det redan finns ett
etablerat kontaktnät.
Både ungdomsledarna och församlingarna är
välkomna att när som helst kontakta den
regionala och nationella personalen.

Styrgrupp och arbetsutskott för Ungdomsledarutbildningen består av
Helena Wiberg, koordinator Ungdomsledarutbildningen
Johan Einarsson, regional kyrkoledare Region Öst
Anders Linsmo, lärare Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Magnus Sternegård, bitr. generalsekreterare/barn- och ungdomskoordinator, Equmenia
Lotta Suu, förningsutvecklare Region Öst
Anna Gustafsson, regionsamordnare Region Svealand

Kontaktuppgifter och mer information finns på equmeniakyrkan.se/uu

