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Fritidsledarutbildning 
 
 
Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att 
1. ta fram en studieplan för utbildning av fritidsledare för tjänst i Svenska kyrkans 

verksamhet bland barn och ungdomar, 
2. utreda på vilka platser utbildningen kan genomföras, 
3. ge kyrkostyrelsen i uppdrag att påbörja en pilotutbildning av kyrkliga fritidsledare 

på minst en folkhögskola. 

Motivering 
För att bedriva en framgångsrik barn- och ungdomsverksamhet i församlingen behövs 
engagerade och duktiga medarbetare. I församlingarna anställs bl.a. församlings-
pedagoger, präster, fritidsledare och kyrkomusiker som har hela eller delar av sin 
arbetstid förlagd till församlingens pedagogiska verksamhet bland barn och ung-
domar. För de flesta professionerna finns kyrkliga utbildningar med fastställda 
utbildningsplaner från Svenska kyrkan men inte för fritidsledare. 

Fritidsledare har länge fyllt en viktig roll i församlingarnas verksamhet. 

− Utbildning som fritidsledare och en tillsvidareanställning i församling inom barn 
och ungdomsverksamhet anges som en möjlig väg mot att skaffa sig behörighet 
att studera till församlingspedagog. 

− Många församlingar har idag inrättade tjänster som fritidsledare för sin verksam-
het för barn och ungdomar. 

− För många har en första anställning som fritidsledare varit vägen in i ett helt yrkes-
liv i kyrkan som församlingspedagog, diakon eller präst. 

− Unga fritidsledare i församlingens arbetslag bidrar till att hela arbetslaget får nya 
perspektiv. 

Många ungdomar har sin första djupare kontakt med kyrkan när de blir konfirmander. 
Om de sedan fortsätter i en ungdomsgrupp i kyrkan kommer för många med tiden en 
längtan att få jobba i kyrkan. Men steget att först gå en lång akademisk utbildning för 
att först efter det söka sig tillbaka till kyrkan kan bli för stort för många. 

En kortare och mer praktiskt och kyrkligt profilerad utbildning som direkt leder 
till anställning i kyrkans barn- och ungdomsverksamhet kan vara lockande för många 
som har en längtan att få arbete i kyrkan. Den skulle både fungera som en bra grund 
för kommande fritidsledare samtidigt som den skulle vara ett sätt att rekrytera fler 
unga människor att söka sig till ett yrkesliv inom kyrkan. 
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