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Bli ledare!

Hej!
Vi vill erbjuda dig något spännande och roligt. Efter 
din konfirmation har du möjlighet att gå Lidingö 
Församlings välrenommerade ledarutbildning.

Ta chansen att utvecklas som person och ledare inom 
Svenska kyrkan. Du får genom teori och praktik lära 
dig grundförutsättningarna för ett gott ledarskap 
som kan användas vid andra tillfällen i framtiden. 

I slutet av din utbildning får du dessutom ett 
diplom som öppnar dörrar för andra utbildningar. I 
ledarutbildningen blir du inte bara en bättre ledare, 
utan du får också möjlighet  att reflektera över dig 
själv, din syn på ledarskap, din personliga tro i en 
trygg och öppen miljö. Alla behövs vi precis som vi är. 
Men viktigast av allt, vi har roligt tillsammans!
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Vad är syftet med ledarutbild-
ningen?

Det som är nytt för hösten 2020, är att ledarut-
bildningen är uppdelat i tre steg. Ingen kan eller 
behöver ta all typ av ansvar samtidigt, utan man 
får lov att lära sig saker efter hand och får nya 
utmaningar utmed vägen av utbildad personal. 

Man blir inte en bra ledare på en gång och det 
är tiden och vår mognad som avgör vilken typ av 
ledare vi kan bli. Det är genom en ledarutbild-
ning man får förstärka det man redan är bra på, 
men också få nya aha-möjligheter.
Efter att man har gått ledarutbildningen steg 1 
(här får du din certifiering) har du möjlighet att 
vara ungdomsledare för

• Barnkör eller liknande verksamheter med 
yngre barn 

• Skolkyrks verksamheter (Kyrkopedagogik)
• Gudstjänstliv/andaktsliv 
• Mindre verksamhetsprojekt (ex Lidingöloppet),
• Konfirmationsläger. 

Vad fokuserar vi på under ledarutbildningen, steg 1?
• Stödja de yngre i församlingen att känna sig hemma 

och välkomna hos oss
• Ansvara och ”peppa” i skilda gruppaktiviteter
• Finna rätt lekar, sånger och texter att reflektera kring
• Positivt ledarskap (Möjlighetsteorier)
• Ansvara för andakter och hjälpa andra att utvecklas 

kring det genom att vara en god förebild
• Första hjälpen, HLR-Utbildning
• Alla är närvarande i våra möten och mobilen ligger på 

laddning någon annanstans
• Vi ska också  ha roligt tillsammans, våga göra bort oss 

och vara schyssta polare



*Många av de som går ledarutbildningen satsar också på idrott. Även om du har träning på torsdagar 
så har du möjlighet att skippa en träning i månaden samt två matcher på helgen per säsong. Om man 
berättar varför man är borta så brukar tränaren tycka att en ledarutbildning är födande även för 
dem.

Fler positiva saker med en 
ledarutbildning

•Det ser bra ut på ett CV. Efter full-
följd utbildning får man ett diplom. 
Referenser kan alltid ges av präst & 

pedagog
•Man behåller kontakten med sina 

vänner från konfirmationen
•Fortbildningsläger för ledare

Att vara 
ungdomsledare

När du är ung ledare 
deltar du under ett helt 
aktivitets/verksamhetsår 
som stöd . Ni unga ledare 

är med och hjälper till  med 
förberedelse inför högtider, 

redovisningar, samlingar och 
planerar tillsammans med 
kyrkans anställd (som har 

huvudansvaret).

 Verksamheterna ska 
uppfattas som en blandning 
av allvar och bus. Man får 

en stund tänka till  och nästa 
stund njuta av lättsamhet och 

vara den man är. Du blir en 
del i en stor gemenskap, får 
många nya vänner för livet 
och får chansen att både 

utvecklas själv och att stötta 
andra i deras utveckling. 

När, var 
hur?

• Vi träffas ca en gång i 
månaden på torsdagar på S:TA 

Anna mellan 17:00-19:30. Vi 
bjuder alltid på fika. 

•Vi har (om läget i samhället 
tillåter) två övernattningar per 
termin i Breviks kyrka. Antingen 
fredag 17:00-lördag 13:00 eller 

lördag 13:00 –söndag 13:00. 

•Vi har ledarutbildningsweek-
ends på Marielund.



Träffa andra
på SKUM
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Välkommen till 
socialt soffhäng
SKUM är mötesplatsen 
för dig efter konfan. 
Det är drop-in så här 
kan du komma förbi 
och spela spel, pyssla, 
lyssna på musik, få 
hjälp med läxorna och 
umgås en stund.
 
På SKUM pratar vi och 
gör det som vi själva 
känner för och som är 
aktuellt just nu. Det är 
en avslappnad plaats, 
här kan vi släppa 
vardagsstressen en 
stund.

Sjung i Lidingö 
Youth Choir
Sjung, ha kul och lär kän-
na andra musikintresse-
rade. Här utvecklar du din 
sångröst och musikalitet. 
Kören är öppen för dig i 
årskurs 8 och uppåt. 

Vi sjunger en blandad rep-
ertoar av musikal, gospel, 
pop och traditionell kör-
musik .

Anmälan: Skicka sms till musikern 
Anna Birgersson 0766-20 17 29
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Följ oss på instagram 
@ungpaon

Skanna QR-koden med Snapchat för 
att anmäla dig till ledarutbildningen


