2017-2018
Ung ledarutbildning

Karlstads stift och Svenska Kyrkans Unga bjuder in till
Ung ledarutbildning.
Karlstads stift och Svenska Kyrkans Unga bjuder in till Ung ledarutbildning.
Utbildningen genomförs i samverkan med stiftets församlingar och
pastorat som bidrar med resurser och kompetens. Utbildningen är
beroende av församlingars medarbetare som finns med på olika sätt i de
tre utbildningsstegen.

Steg 1
Steg 1 är en utbildning i grundläggande metoder och troslära som
genomförs dels på hemmaplan i församlingen utifrån ett gemensamt
material och dels genom en utbildningshelg i stiftets regi.
De unga ledarna ska ha genomgått de fem delarna av utbildningsmaterialet innan de åker på den gemensamma utbildningshelgen. Det ska
också finnas en handledare i varje grupp som har genomfört stiftets
handledarintroduktion. Nästa tillfälle erbjuds 29 september, se separat
inbjudan.
Syfte:
Syftet med Steg 1 är att stärka de unga ledarna i synen på sig själv som
ledare och i sitt ledarskap, att förbereda dem på vad uppdraget som
ledare innebär samt att ge dem kunskap och praktiska redskap för att
kunna genomföra sitt uppdrag så bra som möjligt.
Omfattning:
• Utbildning i församlingen. Under den lokala utbildningen avhandlas fem
teman. Församlingen avgör själv hur upplägget ska se ut, om alla teman
avhandlas under en utbildningshelg eller ett tema, en kväll i veckan eller
på något annat sätt. Beräknad omfattning är 3h per tema, total tidsåtgång
ca 15h.
• Utbildningshelg 2-4 februari 2018 på Flämslätt stiftsgård utanför Skara.

Innehåll:
På den lokala utbildningen tas fem teman upp med grund i det gemensamma
materialet som finns tillgängligt på stiftet. Ledarna jobbar praktiskt och
teoretiskt med följande teman:
• Våra riktlinjer
• Min syn på mig själv och andra
• Ledarrollen, jag som ledare
• Metoder kring andakt och gudstjänst
• Metoder och etik kring lekar
På den gemensamma utbildningshelgen sker en fördjupning i fyra olika
praktiska metoder.
Minst en handledare från varje deltagande församling behöver vara med
på utbildningshelgen.
Kostnad
Församlingen betalar 1200:-/deltagare.
Resa till Flämslätt samordnas från stiftskansliet. Kostnad ca 200
per deltagare.
Anmälan senast 1 november, se länk på sista sidan.

Steg 2
Steg 2 är en påbyggnadsutbildning för unga ledare som slutfört steg 1. Det
är en utbildning som ska ge fördjupad kunskap om, och erfarenhet av gruppdynamik, utsatthet i grupper, rolltaganden och ledarrollen. Här arbetar vi
med oss själva och våra egna värderingar för att få kunskap i att leda
värdegrundsarbete i barn- och ungdomsgrupper
Syfte:
Syftet med steg 2 är att rusta de unga ledarna med kunskap om hur grupper
och rolltagande fungerar, samt få inblick i sitt eget ansvar som människa
och ledare och på så sätt öka deras möjligheter att stötta och leda de
grupper de möter. De ska få med sig praktiska redskap för att kunna vägleda
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värdegrundsarbete i de grupper de är aktiva som ledare i.

Innehåll:
Vidare syftar utbildningen till att fortsätta bygga kunskaper om Svenska
kyrkan och om kristen tro.
Omfattning:
• En utbildningshelg med resa till Töcksfors och Oslo
Antingen 13-15 oktober eller 20-22 oktober 2017.
• Samt två uppföljande utbildningsdagar:
17 februari 2018 11.00-17.00 i Karlstad (lokal meddelas senare)
10 mars 2018 11.00-17.00 i Karlstad (lokal meddelas senare)
Innehåll:
• Människosyn och människovärde
• Värdegrundsmaterial
• Utsatthetsperspektiv- grupper, roller man tar och får
• Solidaritetsfrågor
• Delande, praktiska exempel på rolltaganden där man får följa ett eller flera
människoöden som synliggör effekterna av de roller vi som människor får
och tar.
• Reflektion och diskussion utifrån det egna ledaruppdraget.
• Bibelstudier av exempel från Bibeln som hanterar människovärde och
utsatthet.
Kostnad
Församlingen betalar 1200:-/deltagare.
Inget krav att handledare behöver vara med under utbildningen. Om
församlingen deltar med många deltagare kan krav ställas att handledare
följer med.
Deltagaravgiften faktureras församlingen efter genomförd kurs i mars.
Anmälan senast 8 september, se länk på sista sidan.
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Steg 3

Livsresan, är en påbyggnadsutbildning för unga ledare som slutfört steg
1 och steg 2. Det är en utbildning som ska ge fördjupad kunskap om den
egna kyrkan, Svenska kyrkan och andra kristna samfund, en möjlighet att
möta andra och erfara att vi är en del av den världsvida kyrkan. Det är
också en utbildning som ger tid och utrymme för egen reflektion över den
egna livsresan och den egna tron.
Syfte:
Syftet med steg 3 är att skapa tillfällen för möten som de unga ledarna
kanske annars inte fått och därigenom skapa möjligheter att växa som
ledare, som människa och som kristen. Under steg 3 får de unga ledarna
möjlighet att möta andra kulturer, traditioner, kristna samfund, troende
människor men inte minst sig själva. Syftet med mötena är att fortsätta
bygga kunskaper om Svenska kyrkan och om att vara ledare, att se på sitt
eget liv och sin egen bakgrund i ljuset av andras, att se på sig själv med
andras ögon och därigenom bearbeta sin tro och sitt liv.
Omfattning:
• 1 upptaktsträff den 30 september kl. 10.00-17.00 i Barnens katedral
(Kroppkärrskyrkan i Karlstad).
• Ca 3 heldagar på helger under hösten och våren.
• Självstudier som innefattar en skönlitterär bok och en film som är
relevant för utbildningens tema
• Besök i kyrka/gudstjänst som man inte brukar vara i.
• En resa, Livsresan, som skapar möten med andra kristna, andra kulturer,
traditioner och den världsvida kyrkan. Olika resealternativ kommer att
finnas som presenteras den 30 september. Resorna görs i samband med
ledigheter i skolan. Det kan krävas att deltagare ansöker om ledighet
enstaka dagar.
Innehåll:
Utökad kunskap och vidgat perspektiv om att vara kyrka och församling.
Ett växande in i kyrka och församling.
Ökad insikt i att kyrkan är jag och jag är kyrkan.
Reflektioner runt den egna rollen i församlingen och på vilket sätt man
kan bidra som ung medarbetare i den kristna kyrkan.
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Anmälan
Möten med andra kristna som ger tillfälle att reflektera över hur det är att
vara ung kristen i Sverige idag.
Reflektioner runt och ökad insikt i att tron spelar roll
Reflektioner runt sin egen livsresa, sitt eget liv och sin egen tro.
Ökad bibelkunskap
Kostnad
Församlingen betalar 1200:-/deltagare, 3000:-/handledare (inget krav att
handledare behöver vara med).
Anmälan senast 8 september, se länk på sista sidan. I anmälan är det
viktigt att det namn som anges är exakt samma namn som står i passet.
Upplysningar
Mattias Kareliusson, stiftsadjunkt, 054-17 24 22
mattias.kareliusson@svenskakyrkan.se
Har dina unga ledare någon annan utbildning med sig som motsvarar de
olika utbildningsstegen, hör av dig så försöker vi placera in dem i rätt steg.
Anmälan
Anmälan till samtliga steg görs via en digital länk. Klicka på länken för
aktuellt steg och följ sedan instruktionerna:
Steg 1: http://goo.gl/2dgehW
Steg 2: http://goo.gl/hECvot
Steg 3: http://goo.gl/Ie1TQ6

Avbokningspolicy för Ung ledarutbildning
Steg 1: Sista anmälan 1 november. Därefter tas ytterligare anmälningar
emot i mån av plats. Sker avbokning av deltagare senare än två veckor
innan utbildningshelgen i februari debiteras 50 % av deltagaravgiften.
Sker avbokning senare än en vecka före utbildningshelgen debiteras full
avgift.
Steg 2: Sista anmälan 8 september. Därefter tas ytterligare anmälningar
emot i mån av plats. Sker avbokning av deltagare senare än två veckor
innan utbildningshelgen debiteras 50 % av deltagaravgiften. Sker
avbokning av deltagare senare än en vecka innan utbildningshelgen
debiteras full avgift.
Steg 3: Sista anmälan 8 september. Därefter tas ytterligare anmälningar
emot i mån av plats. Sker avbokning av deltagare senare än en vecka efter
första träffen med steg 3 debiteras 50 % av deltagaravgiften. Sker avbokning av deltagare efter att flyg och boende är bokat debiteras full
avgift.
Om en deltagare uteblir utan återbud i rätt tid debiteras full avgift och
eventuellt kostnad för kost, logi och resor.
Om en deltagare blir förhindrad att närvara p.g.a. sjukdom debiteras 50 %
av deltagaravgiften under förutsättning att läkarintyg eller intyg från
försäkringskassan kan uppvisas.

Handledarintroduktion
Välkommen på introduktion för dig som handleder unga ledare i församlingen. Ett
krav för att unga ledare ska få möjlighet att delta i utbildningen är att det finns
handledare i församlingen.
Vid introduktionen berättar vi om stiftets utbildning för unga ledare samt går
igenom det utbildningsmaterial som används.
Välkommen till stiftskansliet fredagen 29 september 2017 13.00-16.00
Vi bjuder på kaffe och något gott.
Anmäl dig senast 22 september genom att klicka på länken:
http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=7229
Upplysningar
Kim Sanfridsson, distriktssekreterare, 054-14 24 95
kim.sanfridsson@svenskakyrkan.se

