
 

Ledare på väg 
 
Linköpings stift har en ledarutbildning som vänder sig till unga 
ideella ledare i stiftets församlingar. Ledaruppgifterna kan 
variera i församlingarna. Alla ungdomar som har en ledarroll i 
sin församling är välkomna att delta i Linköpings stift Unga 
Ledare utbildning. Utbildningen är indelad i sex kurser och 
pågår under 1,5–3 år. 

 

Kursen ”Jag är en ledare -VÄXA” 
Första delen Jag är en ledare – VÄXA genomförs i 
hemförsamlingen. Detta är grunden som deltagaren 
behöver för att kunna ta del av stiftets fortsatta 
utbildning. Det är församlingen som ansvarar för 
genomförandet av denna delkurs. Det går också att 
samverka med andra församlingar kring utbildningens 
innehåll och genomförande. 

 
Ett material som kan användas är ”Utrustad” av Johan och Kristina Reftel, 
från Argument förlag  2005. Där finns tio lektioner som kan hjälpa frivilliga 
ledare att utvecklas, men den behöver också kompletteras med egna tankar 
och erfarenheter från församlingen. 

 
 
Innehåll 

 

 
• Trygga möten  

Varje deltagare ska ha genomgått webbutbilningen – i grupp eller enskilt. För 
att få förståelse för hur trygg miljö för barn och ungdomar skapas 
och förebygga övergrepp och kränkningar, och hur man ska agera om man 
tror att någon far illa.  
 

• Jag och min roll som ledare  
Deltagaren bör fundera kring sin egen roll som ledare, hur jag själv fungerar 
osv.  

Ex: lektion 7 i Utrustad/Argument förlag 
 

• *Om grupputveckling   
Enkel förståelse för grupputveckling och begripliga teorier om 
ledarskap  

Ex: lektion 9 i Utrustad/Argument förlag 
 

• Gudstjänst och andakt   
Skapa en andakt och ha arbetat med gudstjänsten och dess innehåll  

 Ex: lektion 6 i Utrustad/Argument förlag 



 

 
• Leken  

Förstå att leken är till både för att ha roligt men också till för att bygga 
broar mellan deltagarna  

 Ex: lektion 3 i Utrustad/Argument förlag 
 

• Tystnadsplikt/anmälningsplikt  
Deltagaren behöver få klart för sig vad tystnadsplikt och anmälningsplikt är för 
något och vad det innebär för hens uppdrag som ung ledare. (Det finns ett 
förslag som församlingen kan använda på stiftets hemsida.)  

 

• Bibeln och psalmboken 
Grundläggande Bibelkunskap och hur man slår och hittar i Bibeln  

Förståelse vad som finns i Psalmbokens olika delar  
 

 
 
 
Har ni frågor kontakta Linköpings stift 
konfirmandteam se: 
internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/ungaledare  

 

 

https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/ungaledare

