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Om handboken
Denna handbok samlar information om och ger svar på frågor kring mål, årscykler och
ekonomihantering samt andra praktiska frågor som är relevanta för arbetet med Act Svenska
kyrkans utbytesprogram Ung i den världsvida kyrkan. Handboken fungerar som ett
arbetsdokument, kunskapsöverföring och kollektivt minne och den riktar sig främst till ansvariga
handläggare för programmet och till handledare för de internationella deltagarna. I programmet
arbetar vi aktivt för god transparens och därför är informationen i handboken också till stor del
återgiven i andra dokument, så som i de svenska och internationella deltagarnas
informationshäfte samt i de Guidelines som utarbetats tillsammans med partnerkyrkorna.
Vid samrådsmöte med deltagande stift 130320 togs beslut om att anta Handboken för Ung i
den världsvida kyrkan som arbetsdokument och följa dess beslut, överenskommelser och
deadlines. Handboken uppdateras löpande vid nya beslut och förändrade omständigheter.

4

Ung i den världsvida kyrkan
Kyrkan är världsvid och gränsöverskridande, den sträcker sig över landgränser, språk och
kontinenter. Genom utbyten möjliggörs möten och skapas relationer mellan olika delar av den
världsvida kyrkan. Genom att mötas och dela vardag, bön och tankar med varandra växer en
starkare gemenskap. Act Svenska kyrkan vill genom utbyten manifestera och fördjupa våra
relationer med våra systerkyrkor, dela och lära av varandra. Ung i den världsvida kyrkan är Act
Svenska kyrkans utbytesprogram.

Historia
Utbytet har existerat i olika former sedan 1980-talet då Kamratprojektet sände ut grupper av
unga svenskar för att leva och arbeta som volontärer i olika länder. Med tiden övergick
Kamratprojektet till Ung i den världsvida kyrkan. Under detta namn sände Lutherhjälpen och
Svenska kyrkans mission under hela 1990-talet ut stipendiater för att under fem månader dela
vardagen med människor i andra länder.
År 2002 blev Ung i den världsvida kyrkan ett ömsesidigt utbytesprogram där unga från Sverige
under tre månader besökte systerkyrkor i olika delar av världen och unga människor från dessa
kyrkor på samma sätt besökte Svenska kyrkan. Under de första åren deltog många olika kyrkor
och programmet hade en lösare och mer vänstiftsfokuserad inriktning. Sedan 2006 är ett
mindre antal kyrkor med som fasta samarbetspartners i programmet vilket har lett till ett
stabilare program där våra relationer har kunnat växa och fördjupas, nya vänrelationer har inletts
och det har blivit ett väletablerat program i alla medverkande kyrkor.

Mål och syfte
Utbytesprogrammet ska ha en positiv betydelse för deltagare, värdförsamlingar, stift och kyrkor i
programmet. Det har som mål att bidra till fördjupade relationer och större förståelse mellan
människor och kyrkor som möts genom programmet samt att förnya och fördjupa engagemanget
för internationellt arbete och kyrkorelationer i Svenska kyrkan.
Tillsammans ska Act Svenska kyrkan, stift och församlingar möjliggöra mötesplatser för unga
människor i den världsvida kyrkan. Det ska ge unga möjligheten att möta en annan del av
kyrkan, delta i vardagslivet, dela sina erfarenheter, lära och reflektera över kyrkans liv, tro och
uppdrag lokalt och globalt.
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Samverkansprogram med olika roller
Ung i den världsvida kyrkan är ett samverkansprogram mellan Act Svenska kyrkan, stift och
församlingar och de systerkyrkor som är med i utbytet. Alla aktörer har specifika uppgifter och
ansvar när det gäller information, praktiska uppgifter och ekonomi. Nedan beskrivs aktörernas
roller övergripande. Mer detaljerad information finns sedan under de paragrafer i handboken
som beskriver respektive del i programmet.

Svenska kyrkans internationella arbete
På Act Svenska kyrkan är två tjänster kopplade till programmet. Utöver dessa finns handläggare
för respektive systerkyrka med i olika faser av utbytesarbetet.
De två handläggarna för utbytesprogrammet har det övergripande och samordnande ansvaret
för utbytet i förhållande till stift, systerkyrkor, deltagare och handledare. Handläggarna skall
förmedla information mellan dessa och stödja dem i deras olika ansvar och uppdrag, hålla
kurser och utbildningar samt arbeta för att strategiskt förbättra och utveckla programmet.
Handläggarna hanterar också programmets finansiering, ansökan om medel och avtalsskrivande
med systerkyrkorna. Handläggarna beslutar också i samråd med stiften om behov av att bjuda
in nya kyrkor till utbytet, eller om någon relation skulle behöva pausas eller avbrytas.

Stift
Alla Svenska kyrkans 13 stift är välkomna att delta i utbytet. På varje stift ska det finnas en eller
två handläggare som har utrymme i sin tjänst att arbeta med programmet.
Handläggaren i stiften ansvarar för rekrytering av värdförsamlingar och svenska deltagare, för
att sprida information om programmet och för att ta vara på erfarenheterna från deltagare och
värdförsamlingar. Stiften skall förmedla information mellan Act Svenska kyrkan och
värdförsamlingar, stödja och förbereda handledaren inför och under sitt uppdrag och ekonomiskt
stödja utbytesprogrammet genom fastställd deltagaravgift (se avsnittet om Ekonomi).
Stiftshandläggarna och Act Svenska kyrkans utbyteshandläggare möts en gång per termin för
samråd kring programmet.

Handledare
De internationella deltagarna spenderar ca 10 veckor av sin tid i Sverige i värdförsamlingar. I varje
värdförsamling ska det finnas en, gärna två, handledare. Handledaren ska vara någon som finns i
församlingens verksamhet på daglig basis och som kan hjälpa deltagarna att komma in i
arbetslaget och verksamheten.
Handledaren strukturerar upp och bygger tillsammans med deltagarna och övriga i
församlingen upp ett schema för tiden och fungerar som kontaktperson för deltagarna.
Handledaren bör tillsammans med stiftshandläggaren förankra uppdraget och förbereda
församlingen så att värdskapet bärs av hela församlingen där handledaren främst har det
övergripande och samordnande ansvaret. Handledaren bör inte också vara värdfamilj åt
deltagarna då erfarenhet visar att det ofta blir för mycket för både deltagarna och handledaren.
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Under handledarkursen som Act Svenska kyrkan ordnar deltar en till två handledare från varje
värdförsamling. Handledarkursen är en obligatorisk del av handledaruppdraget. Kursavgift och
resa för upp till två handledare per värdförsamling bekostas av utbytesprogrammet (se vidare om
Kyrkokansliets resepolicy under avsnittet Resor).

Deltagare
De svenska och internationella stipendiaterna placeras så långt det är möjligt i par med någon
från samma land för att under utbytestiden kunna ha stöd av varandra och för att både under
och efter utbytestiden ha någon att dela sina erfarenheter med.
Deras uppdrag är att vara öppna och aktiva utbytesdeltagare. De ska delta i kurserna i
utbytesprogrammet, delta i värdförsamlingens liv och arbete, lära och i sin tur ge av sina egna
erfarenheter och reflektioner. De förväntas vara aktiva i att forma sin utbytestid tillsammans
med handledaren. Deltagarna gör också ett mindre projekt kring ett valt tema under sitt utbyte.
Att vara utbytesdeltagare är inte att vara volontär, istället är syftet att lära känna ett land, en
kultur och en kyrka genom att lära känna och skapa relationer med människorna där, och att
sedan efter hemresa dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till den egna kyrkan.

Systerkyrkor
I utbytesprogrammet medverkar idag fem systerkyrkor; Lutherska kyrkan i Costa Rica (ILCO),
Katolska oberoende kyrkan på Filippinerna (IFI), Lutherska kyrkan i Tanzania – nordvästra stiftet
(ELCT-NWD), Lutherska kyrkan i Tanzania – Karagwe stift (ELCT- KAD) och Svenska kyrkan (CoS).
Utgångspunkten är att alla systerkyrkor sänder ut och tar emot fyra deltagare per år, men om
kyrkan inte har kapacitet att sända eller ta emot så många kan antalet halveras.
I varje kyrka i utbytesprogrammet finns en koordinator för utbytesprogrammet som ansvarar
för utbytesprogrammet i landet. Varje kyrka väljer ut och förbereder sina deltagare till
programmet, välkomnar de deltagare som sänds till dem, lägger upp utbytestiden för dessa
deltagare och tar tillvara sina egna deltagares erfarenheter.
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Information och kommunikation
För att utbytesprogrammet ska fungera väl krävs en öppen och aktiv kommunikation mellan alla
aktörer i programmet och att det är ett ansvar som alla delar. Den grundläggande
kommunikationsgången är Systerkyrkor ↔ Kyrkokansliet ↔ Stift ↔ Handledare.
Kyrkokansliet och handledare kan dock ha direktkontakt med varandra kring deltagare och
handledarkurs då detta är smidigast, stiftet bör då cc:as vid mailkommunikation. Alla berörda kan
ha direktkommunikation med svenska och internationella deltagare.
Under året i utbytesprogrammet finns det flera tillfällen då det är särskilt viktigt att
kommunikationen fungerar bra. I vissa fall finns det tydliga rutiner kring detta, i andra fall grundar
det sig på att alla på eget initiativ aktivt delar information med varandra. Nedan finns olika
kommunikationer och mötestillfällen beskrivna. Den löpande kommunikationen med
Systerkyrkor och deltagare finns inte uppställd nedan.

Årsplan för information
Exakta datum och tider fastställs från år till år.
augusti
oktober

november
december

januari
februari
mars

april

maj

Kyrkokansliet → Stift:
Stift ↔ Kyrkokansliet:
Kyrkokansliet → Stiften:
Kyrkokansliet → Stiften:
Stiften → Kyrkokansliet:
Kyrkokansliet → Handledare:
Handledare → Kyrkokansliet:

Deltagarrapporter (int. deltagare)
Samrådsmöte
Årsplan för utbytet
Fakturering av deltagaravgifter
Namn på värdförsamling och handledare
Info om handledarkursen och anmälan
Anmälan till handledarkursen

Systerkyrkor → Kyrkokansliet:
Kyrkokansliet → Handledare:
Kyrkokansliet ↔ stift ↔ handledare:
Handledare → Kyrkokansliet:
Handledare → Kyrkokansliet:
Handledare → Kyrkokansliet:
Kyrkokansliet → Stift:
Handledare → Kyrkokansliet:
Handledare → Kyrkokansliet:
Handledare → Kyrkokansliet:
Stift ↔ Kyrkokansliet:
Stift → Kyrkokansliet:
Handledare → Kyrkokansliet:

Info om de internationella deltagarna
Info om de internationella deltagarna
Info kring förberedelser inför mottagandet
Info om upplägg av utbytet
Namn på den som hämtar vid introkursen
Kontakt vid ev. frågor under värdtiden
Deltagarrapporter (sv. Deltagare)
Ankomsttid för deltagare till mittkurs
Namn på den som hämtar vid mittkursen
Kontakt vid ev. frågor under värdtiden
Samrådsmöte
Info om årets svenska deltagare
Ankomsttid för deltagare till slutkurs
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Samrådsmöten
Två gånger årligen möts stiftshandläggarna och utbyteshandläggarna på Act Svenska kyrkan för
samråd kring programmet. Mötena sker i mars/april samt oktober/november, exakt datum
bestäms under föregående möte och kallelse skickas av utbyteshandläggarna.
Under samrådsmötet i mars/april beslutas och fastställs årets svenska utbytesdeltagare. På
samma möte fastställs också hur kommande års internationella deltagare placeras. Till detta möte
skall alla stift ha intervjuat och utsett sina huvudkandidater bland de sökande och under mötet
sätts utbytesgruppen samman. Efter samrådsmötet meddelas deltagarna att de blivit antagna och
vilket land de ska åka till av respektive stiftshandläggare. Utbyteshandläggarna skickar därefter
ett välkomstbrev med information om programmet till deltagarna och ett Avtal där de
accepterar sin plats i utbytet och också förbinder sig till att delta i samtliga kurser och följa
utbytestidens upplägg samt uppförandekod som alla utsända av Act Svenska kyrkan måste skriva
under.
Under mötet i oktober/november ges utrymme för fördjupning, utveckling och beslut. Under
mötet lyfts erfarenheter, utmaningar, behov av utveckling, samsyn eller förändringar. Vårens
placeringar i värdförsamlingar för de internationella deltagarna samlas ihop tillsammans med
kontaktuppgifter till handledare.

Konsultation
En gång vart tredje år möts alla systerkyrkor som medverkar i programmet till en konsultation.
Konsultationen äger rum hos en av kyrkorna och förbereds av denna kyrka och Act Svenska
kyrkan gemensamt. Medverkar gör kyrkornas koordinatorer för utbytesprogrammet. Under
konsultationen diskuteras olika delar av programmet, förbättringar, visioner och lärdomar för
att öka samsynen och samarbetet kring programmet. Hittills har konsultationer ägt rum i
Tanzania 2008, Brasilien 2011, Filippinerna 2014 och Sverige 2017. Under hösten 2020 hålls
konsultation i Costa Rica.

Hemsida, blogg och Facebook
På utbytesprogrammets hemsida finns kort information om de olika kyrkor som är med i
utbytet, röster från tidigare deltagare, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter till
deltagande
stift.
Hemsidans
adress
är
https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/utbytet.
Utbytesprogrammet har en egen blogg och ett Instagramkonto. Bloggen finns på
http://blogg.svenskakyrkan.se/utbyte. Instagramkontot heter “ungivarldsvida”. Texter och
bilder från dessa kan gärna användas för att sprida information om utbytet.
Utbytesprogrammet har en grupp på Facebook, den är öppen för alla som är eller har varit med
i programmet som deltagare, handledare eller stiftshandläggare och för alla som bara är
intresserade av programmet. Gruppen hittas genom att söka på ”Ung i den världsvida kyrkan”
på Facebook, eller genom länken som finns på utbytets hemsida.
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Ekonomi
Utbytesprogrammet finansieras till största del av gåvor, bidrag och insamlade kollekter till
Act Svenska kyrkan. De pengarna ska hanteras med stort ansvar och användas på det sätt som
gynnar programmets syfte på bästa sätt. Alla som berörs av programmet; förväntas vara
varsamma med kostnader och söka hålla dem nere. Det finns ramar för vilka kostnader
som kan ersättas och ingå i programmet och vilka kostnader som bärs av vilken aktör.

Act Svenska kyrkan
Utbyteshandläggarna lägger budget för utbytet varje år. Budgeten ligger på ca 2,2 miljoner SEK
Årligen. 510 000 SEK är bidrag från medverkande stift i form av deltagaravgift och ca 150 000
SEK är Sidamedel i form av informationsbidrag. Resterande pengar är insamlade medel till
Svenska kyrkans internationella arbete. Systerkyrkornas ekonomiska bidrag består av arbetstid,
kommunikation samt vissa andra mindre kostnader.
Kyrkokansliet hanterar följande kostnader i utbytesprogrammet:
→ Samtliga deltagares resor tur och retur Sverige – Utland
→ Samtliga deltagares resor till och från kurserna som ingår i utbytet
→ Handledarnas resor till och från handledarkursen (1-2 handledare per värdförsamling)
→ Handledarens resor vid hämtning i Sigtuna (gäller kostnader för 1 person)
→ Samtliga kurskostnader för kurserna som ingår i utbytet
→ Försäkring för samtliga deltagare
→ Visumkostnad för samtliga deltagare
→ Bidrag till omkostnader (fickpengar), 4 000: - var till samtliga deltagare
→ Vaccinkostnad för de svenska deltagarna
→ Basutrustning för de internationella deltagarna (kläder, småsaker, kontantkort till telefon)
→ Ersättning till systerkyrkorna för kostnader i programmet
→ 50 % av kostnaden för deltagare i behov av terapisamtal. Höst 10 samtal.
→ Konsultationer med systerkyrkorna vart tredje år

Stift
Stiftet bär huvudansvaret för de kostnader som hör samman med de svenska och
internationella deltagarnas tid i stiftet. Detta inkluderar rekrytering av deltagare och
värdförsamling, resor inom stiftet för internationella och svenska deltagare för att dessa ska
kunna möta olika delar av stiftet och dela med sig av sina erfarenheter.
Stiften hanterar följande kostnader i utbytesprogrammet:
→ 15 000 SEK/svensk deltagare som sänds ut
→ 15 000 SEK/internationell deltagare som tas emot (7.500 SEK/intern. delt./halv period)
→ Resor för stiftshandläggaren till och från samrådsmöten
→ Kostnader i samband med rekrytering och intervju av sökande till programmet
→ Kostnader i samband med rekrytering och information till handledare och värdförsamling
→ Resor inom stiftet för internationella deltagare under tiden i värdförsamling
→ Ev. bidrag till värdfamilj (vid behov, riktmärke är då 2000 kr/månad)
→ Ersättning till svenska deltagare efter hemkomst för att dela sina erfarenheter i stiftet
→ 50 % av kostnaden för deltagare i behov av terapisamtal. Höst 10 samtal.
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Handledare
Under deltagarnas tid i värdförsamlingen är det församlingen och till viss del stiftet som
hanterar ev. kostnader i samband med detta. En del kostnader ligger också på deltagarens ansvar
då de får fickpengar för att täcka dessa (se nedan). De kostnader som kan uppstå i församlingen
är givetvis församlingens, inte handledarens, bidrag till programmet.
Värdförsamlingen hanterar följande kostnader i utbytesprogrammet:
→ Mat och logi för deltagaren (ev. ersättning till värdfamilj står stiftet för)
→ Kostnader för deltagarens dagliga liv i församlingen (till viss del, se nedan om deltagaren)
→ Större lokala transportkostnader som till exempel busskort

Deltagare
Samtliga deltagare i programmet får ett ekonomiskt bidrag till omkostnader under utbytestiden,
enkelt kallat för Fickpengar. Bidragets ska möjliggöra för deltagaren att delta i utbyteslandets
vardag som en ”vanlig ungdom i landet” vilket kan innebära att gå ut och fika, gå på bio eller
resa runt på egen hand, dels att deltagaren ska kunna bära mindre vardagliga kostnader istället
för att handledaren ständigt ska finnas till hands och betala.
Fickpengarna, 4 000 SEK, betalas för de svenska deltagarna ut vid ett tillfälle strax innan utresa
och för de internationella deltagarna uppdelade på två tillfällen, 2 000 SEK vid introkursen och
resterande 2 000 SEK vid mittkursen.
Deltagarna ska med sina fickpengar hantera följande kostnader i programmet:
→ Vissa mat- och transportkostnader lokalt som inte förekommer dagligen
→ Kostnader för nöjen och souvenirer (fika, fest, bio, museum, minnessaker etc.)
→ Kostnader för påfyllning av lånemobilens kontant kort
→ Egna utflykter och besök

Ersättning för kostnader
Deltagare och handledare som lägger ut pengar för en kostnad som ska bäras av
utbytesprogrammet begär ersättning genom att fylla i en reseräkning (som fås av
utbyteshandläggarna) och bifoga kvitton i original. Utan kvitton kan ersättning inte ges.
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Utbytets upplägg
Utbytesprogrammet följer en årscykel och ser i grunden likadant ut från år till år. Med hjälp av
utvärderingar, konsultationer och samrådsmöten görs större eller mindre förändringar och
handboken bör då uppdateras för att vara aktuell. Här beskrivs utbytets grundläggande
upplägg, årscykel och de olika delar som återkommer från år till år.
Varje år sänder Act Svenska kyrkan ut 14-18 deltagare från Sverige för att spendera tre månader
hos någon av programmets systerkyrkor. Deltagarna sänds ut fyra (eller två om kyrkan föredrar
det) till samma land för att spendera tre månader hos systerkyrkan. I landet placeras de oftast
i par, bor oftast i värdfamilj, och följer med i kyrkans och lokalsamhällets liv.
På samma sätt tar Act Svenska kyrkan emot 14-18 deltagare årligen. Systerkyrkan skickar
samma antal deltagare som de tagit emot. Även dessa deltagare placeras oftast i par och med
boende i värdfamilj. Deltagarna i paret kommer alltid ifrån samma land.
Under utbytestiden ingår ett antal obligatoriska kurser för deltagarna, men huvudfokus är tiden i
församling. Värdförsamlingsvistelsen ger deltagarna en möjlighet att få erfarenhet av den
besökta kyrkans vardag och hur kyrkan är närvarande i samhället.

Årscykel
Det är svårt att säga när ett år i utbytesprogrammet börjar och slutar då arbetet med de
svenska och internationella deltagarna går i överlappande cykler. Här följer dock en uppställning
av de centrala händelserna i programmet under ett år, exakta datum beslutas från år till år.
Månad
jan
feb
mar
apr
maj
jun
aug
sep
okt
nov
dec

Svenska deltagare
Fördjupningskurs

Internationella deltagare
Handledarkurs

Sista ansökningsdag, uttagning
Samrådsmöte, gruppen utses
Introkurs

Ankomst, introkurs, Församlingsperiod 1
Mittkurs
Församlingsperiod 2, slutkurs, hemresa

Språkkurs
Utresa
Utlandstid
Hemresa
Hemkomstkurs

Samrådsmöte
Deltagare rekryteras av hemkyrkan

Resor
Alla resor inom Sverige till och från kurser ska följa Kyrkokansliets resepolicy (se bifogad bilaga),
vilket innebär att de ska ske på billigast och mest miljövänliga sätt. Taxiresor ersätts som regel
aldrig.
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Handledarna bokar sina egna resor till och från handledarkursen samt resorna till och från
kurserna för de internationella deltagare man tar emot. De svenska deltagarna bokar själva sina
resor. Utbytesprogrammet ersätter kostnader för resorna mellan kursen och hemorten eller
värdförsamlingen. För svenska deltagare och handledare gäller att lokaltransporter för att ta sig
till eller från tåget och bussen, samt transport inom Sigtuna eller Uppsala, inte ersätts. Detta för
att handläggnings- och resebyråarvodena blir alltför stora för en så liten kostnad. Som
lokaltransport räknas transporter som understiger 8 mil eller 80 kr.
För att reskostnaderna ska komma direkt till utbytesprogrammet och på så vis undvika privata
utlägg och onödig administration ska alla resor bokas via Nex Travel (exempelvis långfärdsbuss,
tåg eller flygresa). Viktigt är att söka hålla priserna nere vid resorna, boka i god tid, fråga alltid
efter billigaste alternativ vid bokningen och kom ihåg att uppge om det går att åka på
ungdomsbiljett.
Kontaktuppgifter Nex Travel
Telefon: 0920-28 02 25
Mailadress: svenskakyrkan@nex.se
Uppge följande: 350123- 500163, referens: Åsali Ahlström

Besök och semesterresor
Utbytesdeltagare, både svenska och internationella, rekommenderas att inte ta emot besök av
familj eller andra tillresande under utbytestiden. Det finns inget förbud, men en stark
rekommendation. Detta dels för att utbytestiden ska vara deltagarens egen, dels för
värdförsamlingens skull då denna inte har något ansvar för att anpassa schema eller ordna för
besökare. Om en deltagare ändå vill ta emot besök är det då dennes ansvar att ordna med det
praktiska kring det och det ska ske på deltagarens fritid. Om värdförsamlingen och handledaren
vill är det förstås möjligt att engagera sig i ev. besökare.
Under utbytestiden är deltagarnas huvuduppgift att vara aktiva deltagare. Ibland kommer
frågan upp om att göra en kortare egen ”semesterresa” eller besöka släktingar/vänner någon
annanstans i landet under utbytestiden. Det kan vara möjligt men får vara högst 3-5 dagar lång,
den ska ske inom utbyteslandets gränser och deltagarna betalar själva alla utgifter som hör till
den. Deltagarna måste stämma av med handledaren om och när resan kan ske och den får inte
ligga under något av kurstillfällena. Handledaren har inget ansvar för att bistå i reseplaneringen
men kan förstås välja att göra det.
Resor som sker i församlingens regi, inom landet eller utomlands, ses som en del av
utbytestiden och går bra att ordna. Försäkringen gäller i alla länder, men ev. frågor om visum
ligger på handledarens ansvar att kolla upp.

Miniprojekt
Utöver att dela det dagliga livet och arbetet i församlingen och lokalsamhället så ska deltagarna
också göra ett enkelt litet projektarbete. Ämnet väljer de själva. Projektet introduceras under
deltagarnas introduktionskurs och deltagarna förväntas jobba med det under
värdförsamlingstiden.
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Projektet ska inte vara stort eller betungande utan är ett sätt att få en fördjupad kunskap om
någon del av kyrkan eller landet. Arbetet utförs när deltagarna har tid över under utbytestiden
och de väljer själva hur mycket eller lite tid de vill lägga på det. Projekten delas muntligt med
resten av deltagargruppen på ett enkelt sätt under avslutande kurs.

Kurser
Under ett antal kurstillfällen får handledare och deltagare information om programmet och sina
respektive uppdrag, verktyg för tiden som väntar och lär känna de andra inom samma grupp.
Kurstillfällena är viktiga delar av utbytesprogrammet och därför obligatoriska i sin helhet för
både handledare och deltagare. Alla kurser görs som samverkanskurser tillsammans med Sigtuna
Folkhögskola vilket innebär att de planeras och genomförs tillsammans med Folkhögskolan och
man bor och äter på skolan. Kurserna leds av utbyteshandläggarna tillsammans med personal
på Sigtuna folkhögskola samt andra inbjudna medverkande.

Handledare
Handledarkurs, januari
Syfte: Att handledarna ska få kunskap om utbytesprogrammets syfte och upplägg, om
uppdraget och om hur de kan bygga upp tiden i församlingen.
Förberedelser: Alla handledare bör ha fått en introduktion till handledarskapet av stiftet innan de
kommer till handledarkursen. I förberedelsen bör ingå praktiska och ekonomiska frågor,
rekrytering av värdfamilj, förberedelse av församlingen och hur stiftspersonen kommer att hålla
kontakt med och stödja handledaren under uppdraget. Värdförsamlingen bör ha rekryterat
värdfamilj innan kursen. Utbyteshandläggarna bör ha sänt ut information om de deltagare som
man kommer att ta emot.
Kursinnehåll: Om utbytesprogrammet, om kyrkorna och länderna som deltagarna kommer
ifrån, praktiska frågor (resor, kurser, försäkring, ekonomi etc.), planera med de andra handledare
som ”delar” deltagare.

Internationella deltagare
Introduktionskurs, mars
Syfte: Att deltagarna lär känna varandra och bygger en trygg grupp, introduceras till programmet,
utbytestiden, Sverige och Svenska kyrkan.
Kursinnehåll: Om utbytesprogrammet, Svenska kyrkan och det svenska samhället, uppdraget
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som utbytesdeltagare, hur tiden i värdförsamling kan se ut, praktiska frågor, utlåning av kläder
och mobiler, grundläggande glosor och hälsningsfraser på svenska, delande av egna
erfarenheter, förväntningar och förhoppningar inför tiden i Sverige, kulturmöten, introduktion till
miniprojektet, besök på Kyrkokansliet, Uppsala domkyrka och Sigtuna stad.
Resor: Under slutet av kursen kommer handledaren till kursen för att träffa deltagarna och resa
tillsammans med dem till församlingen.
Mittkurs, april
Syfte: Att deltagarna får berätta om och bearbeta den första tiden i Sverige och värdförsamling,
ställa frågor, fördjupa sin kunskap och hitta verktyg för den kommande tiden.
Kursinnehåll: Samtal om vad de hittills har sett, gjort och lärt sig, vad som har varit givande och
vad som varit utmanande, kulturmöten och kulturkrockar, Svenska kyrkan och det Svenska
samhället, avstämning av miniprojektet och planering inför resten av tiden.
Resor: Handledaren som haft deltagare hos sig bokar resan till mittkursen. Deltagarna reser som
regel ensamma. Handledaren från nästa värdförsamling kommer under slutet av kursen till
Sigtuna för att resa med sina deltagare till församlingen.
Slutkurs, maj
Syfte: Att deltagarna får sammanfatta och utvärdera utbytestiden, ge sina tankar vidare till
Svenska kyrkan samt har med sig verktyg för att kunna dela sina erfarenheter i hemkyrkan.
Kursinnehåll: Presentation av miniprojekten, reflektion av vad som hänt under utbytestiden och
vad de tar med sig hem, presentationsteknik, muntligt och skriftligt utvärderande, utflykt till
Stockholm.
Resor: Handledaren som haft deltagarna hos sig bokar resan till slutkursen och avskedet sker
hemma i församlingen. Utbyteshandläggarna följer deltagarna till flygplatsen och vinkar av dem.

Svenska deltagare
Förberedelsekurs, maj
Syfte: Att deltagarna introduceras till utbytesprogrammet, sitt uppdrag och vad tiden ute kan
innebära, samt lär känna de som kommer att resa till samma land.
Kursinnehåll: Om utbytesprogrammet och uppdraget, praktiska frågor, kulturmöten, miniprojekt
och dess ämne introduceras, region- och kyrkokunskap, Svenska kyrkan, mission, bokning av
flygresa till utbyteslandet.
Efterarbete: Deltagarna förväntas efter kursen på egen hand fördjupa sina kunskaper om landet
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och kyrkan de ska resa till, samt kontakta hemförsamlingen angående hur de kan föra hem
erfarenheter redan under utbytestiden.
Introduktionskurs, augusti
Syfte: Att deltagarna får en fördjupning om programmet, Act Svenska kyrkan och det land de
ska till. Att deltagarna får praktiska färdigheter för att genomföra utbytet. Samt att de rustas
för fortsatt engagemang.
Kursinnehåll: Föreläsningar om ämnen som bistånd, mänskliga rättigheter, Act Svenska kyrkan,
demokratiskt utrymme. Workshops med Globalpsykologerna. Film- och skrivkurs. Under denna
kurs får deltagarna reda på sina placeringar inom landet de reser till.

Hemkomstkurs, december
Syfte: Att börja bearbeta utbytestiden både individuellt och med resten av gruppen, att få berätta
vad man har varit med om och lärt sig.
Kursinnehåll: Visa bilder och berätta för resten av gruppen, samtal kring utbyteskyrkan och dess
plats i samhället, vad kan svenska kyrkan och systerkyrkan lära av varandra, individuellt samtal
med psykolog, tid för egen reflektion.
Fördjupningskurs, januari
Syfte: Att deltagarna kan koppla utbyteserfarenheten till ett globalt engagemang i vardagen
hemma i Sverige, att de har förutsättningar för att på ett bra sätt kunna dela med sig av sina
erfarenheter i stiftet under våren.
Kursinnehåll: Presentationsteknik och gruppedagogik, övning i att ta fram upplägg för
presentationer, delande av miniprojekten, möjligheter till internationellt engagemang efter
utbytet, möte med vårens handledare för de internationella deltagarna, instruktioner för
utvärdering och rapportering.
Efteråt: Om möjligt bör deltagarna inte bokas in på några informationsuppdrag förrän efter denna
kurs då de förbereds för detta. Efter denna kurs är fortsatt uppdrag och kontakt respektive
deltagares stifts ansvar.
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Internationella deltagare
De internationella deltagarna rekryteras och utses av sina respektive hemkyrkor. Deltagarna ska
uppfylla utbytesprogrammets grundläggande kriterier:
→ sökande ska vara mellan 18 och 30 år
→ behärska engelska (för utbyte med Costa Rica gäller inte detta)
→ ha en personlig mognad
→ vara eller ha varit aktiv i kyrkan
→ ha ett intresse för internationella frågor
Under deltagarnas utbytestid i Svenska kyrkan deltar de i tre kurser och har sin huvudsakliga
hemvist och utbytestid i en eller två värdförsamlingar.

Rekrytering och förberedelse av församling
Under samrådsmötet i mars/april fördelas nästkommande års internationella deltagare parvis
från samma land på de stift som medverkar i programmet. Stiften rekryterar sedan under vår
och höst de församlingar som kommer att vara värdar för deltagarna under kommande vår. Under
samrådsmötet i oktober/november sammanställs namn och kontaktuppgifter till
värdförsamlingarna och respektive församlings handledare. Det har visat sig vara väldigt positivt
att varje värdförsamling har 2 handledare som kan dela på uppdraget. Utbyteshandläggarna
sänder sedan information om den obligatoriska handledarkurs som minst en handledare från
varje värdförsamling går som en del av förberedelserna.
Utbytestiden i stift och värdförsamlingar är indelad i två perioder, den första perioden ligger
mellan introkurs och mittkurs, den andra perioden mellan mittkurs och slutkurs. Perioderna är
vardera på 4-5 veckor, delvis beroende på hur påsken ligger. Policy är att varje församling tar
emot två deltagare under en hel period, detta för att deltagarna ska hinna lära känna
medlemmarna i församlingen och komma in i församlingens verksamhet. Det är oftast både
tryggt och givande för deltagarna att få vara två i samma församling då de kan dela och
bearbeta tiden tillsammans med varandra. Om det är omöjligt att ordna en placering för båda
deltagarna i samma församling bör stiftet rekrytera värdförsamlingar som ligger geografiskt nära
varandra så att deltagarna lätt kan träffa varandra.
Stiftet ansvarar för att under rekryteringen av värdförsamling informera handledarna om deras
uppdrag, hur stiftet kommer att kommunicera med och stödja handledarna i deras uppdrag,
ekonomiska och praktiska frågor som till exempel ekonomiskt bidrag till värdfamilj och
möjligheter till samverkan med stiftet kring deltagarnas schema i församlingen. Stiftet försäkrar
sig om att minst en handledare från församlingen kan komma på handledarkursen och om att
en värdfamilj rekryteras. Act Svenska kyrkan ansvarar för att hålla en handledarkurs där
handledarna får information om programmet, uppdraget och praktiska frågor och att de delges
den information om deltagarna som respektive kyrka skickar.
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Engagera församlingen
Handledaren ansvarar med stöd av stiftet för att församlingen förbereds och informeras om
värdskapet. Ju mer förberedd och engagerad församlingen är desto roligare och mer givande
blir värdskapet för både församling och deltagare! Tidigare svenska deltagare som finns i stiftet
är bra resurspersoner att bjuda in, de kan berätta om sina egna erfarenheter av att vara
utbytesdeltagare och om det land och den kyrka som deltagarna kommer ifrån.
Det är också bra att tidigt skapa ett kontaktnät i församlingen av grupper och personer som kan
finnas kring deltagarna. Nyckelgrupper är konfirmand- och ungdomsgrupper, ombud och
internationella grupper med flera. Kanske kan församlingens olika grupper i förväg fördjupa sig
och lära sig mer om det land och den kyrka som deltagarna kommer ifrån och lära sig
hälsningsfraser eller Vår Fader på deltagarens modersmål? Att planera in fester när deltagaren är
på plats är ett jättebra sätt att engagera många och låta deltagaren vara aktiv och dela med sig av
sin kultur och sina erfarenheter. Om det finns möjlighet till det kan yngre eller äldre i församlingen
engageras som medvandrare och följa med deltagarna som vänner, tolkar och extra
resurspersoner.
En del i förberedelserna är att prata igenom frågan om språk i arbetslaget och församlingen.
Under möten, gemensamma samlingar och fikaraster är det bra om så mycket som möjligt av
samtalen förs på engelska/spanska så att deltagaren kan förstå och bidra. Under gudstjänster kan
man välja att hålla moment på engelska/spanska, låta deltagaren medverka med delar på sitt
eget språk och i övrigt engagera församlingsmedlemmar för att tolka det som sägs för deltagaren.
Det finns många kreativa sätt, som att sätta upp lappar runtom i kyrkan, översätta agendan, ha
parlörer till hands för arbetslaget med mera för att överkomma språkskillnaderna.

Boende
I värdförsamlingen bör deltagarna bo i värdfamilj som rekryteras av församlingen. Familjen kan
vara en barnfamilj, ett äldre eller yngre par eller en ensamboende person, det viktiga är
möjligheten för deltagaren att delta i vardagslivet som en familjemedlem. Deltagarna kan bo två i
samma familj eller i olika familjer. Det är inte så bra om deltagarna tvingas byta familj flera
gånger, men om det är nödvändigt för att hitta familjer kan de bo halva perioden hos en familj
och halva hos en annan – fler byten än så bör inte ske. Familjens ekonomi ska inte behöva vara
ett hinder för att kunna ta emot deltagare och därför finns möjlighet till ett ekonomiskt bidrag
från stiftet eller värdförsamlingen till värdfamiljen. Stiftet och värdförsamlingen kommer i så fall
gemensamt överens om vem som står för kostanden. I detta fall är riktmärket 2 000 SEK per
deltagare och månad.
Om det visar sig omöjligt att hitta en värdfamilj bland församlingens medlemmar eller anställda
är det som en nödlösning möjligt att ordna annat boende i till exempel egen lägenhet eller kyrkans
lokaler. Om detta blir fallet måste man vara noga med att ordna så att deltagarna får chans att
dela middagar och kvällar, liksom helger eller annan sammanhängande ledig tid, med olika
personer i församlingen så att de fortfarande kan se och delta i vardagslivet och inte lämnas
ensamma. Handledaren bör inte också vara värdfamilj då det blir alltför intensivt för både
deltagare och handledaren.
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Mat
Under tiden deltagarna är i värdförsamlingen ansvarar församling och värdfamilj tillsammans
För att deltagarna får mat varje dag. Deltagarnas fickpengar kan användas till enstaka måltider
under till exempel utflykter eller någon ledig dag, men resten av tiden behöver deltagarna få
mat. En möjlig uppdelning kan vara att värdfamiljen tar hand om frukost och middag, förutom de
gånger då deltagarna är hembjudna till andra i församlingen, och att arbetslaget turas om att
ordna med deltagarnas lunch.

Schema och handledning
Handledaren i församlingen har det samordnande ansvaret för deltagarna, vilket innebär att
den dagliga kontakten med deltagarna med fördel kan spridas på många olika i församlingen,
både för att deltagarna ska lära känna många i församlingen och för att handledaren ska kunna
fortsätta med sina ordinarie arbetsuppgifter. Tidigare svenska deltagare är även här bra
resurspersoner att bjuda in, de kan fungera som extravänner till deltagarna och ta dem med på
utflykter och sociala aktiviteter.
Handledaren utarbetar tillsammans med deltagarna och andra i församlingen ett enkelt schema
för församlingstiden. Det kan vara bra att ha ett grovplanerat schema inför deltagarnas ankomst
och att sedan allteftersom uppdatera och revidera schemat efter deltagarnas och församlingens
intressen och önskemål. Lämpligt är att en gång i veckan ha en avsatt tid för handledaren och
deltagarna att samtala om hur det går för deltagarna, om veckan som gått och för att planera
veckan som kommer.
Under tiden i församlingen har deltagarna ett tvådelat fokus, det ena är att se och delta i
församlingens hela verksamhet, det andra är att delta i lokalsamhällets liv. Intressanta områden
att tänka in är samarbete mellan kyrka och skola, att besöka sjukhus och äldreboende,
idrottsmatcher och kulturevenemang, andra arbetsplatser som medlemmar och
förtroendevalda i församlingen finns på, kommunen och museer, och allt det vardagliga som att
handla, laga mat, gå till banken, hämta och lämna barn och liknande.

Gåvor och sponsring
När det är dags att säga farväl till deltagarna uppstår ibland frågor om gåvor och sponsring av
deltagare. Om församlingen vill ge deltagarna ett minne av tiden hos dem så går det bra och
det bör då tänkas på samma sätt som när gåvor ges till volontärer, ungdomsledare eller anställda.
Gåvans ekonomiska värde ska med andra ord inte vara särskilt högt. Fina minnessaker kan vara
ett litet fotoalbum eller något lokalt hantverk.
Det får under inga omständigheter förekomma ekonomisk sponsring av enskilda deltagare i
form av exempelvis finansiering av deltagares utbildning eller genom att skänka datorer eller
annan teknisk utrustning, ny eller gammal, till deltagaren. Svenska kyrkans hållning är att
ekonomiskt bistånd ges till organisationer, kyrkor och projekt, inte direkt till enskilda
privatpersoner. Sponsring av detta slag strider mot Svenska kyrkans sätt att arbeta och slår nästan
alltid fel. Dels i förhållande till övriga deltagare i deltagargruppen, det blir en märklig situation
om en deltagare kommer till kursen med en ny dator den fått i present, dels i förhållande till
deltagarens omgivning när den återvänt hem igen.
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Om församlingen vill kanalisera sitt engagemang genom att samla in pengar får de gärna göra det
till själva utbytesprogrammet som är ett eget insamlingsprojekt (P 179), på detta sätt blir det
möjligt för fler deltagare att få ta del av denna upplevelse och programmet kan leva vidare.

Svenska deltagare
De svenska deltagarna rekryteras och utses av sina respektive stift. Varje stift som deltar i utbytet
har rätt att sända ut en deltagare varje år i utbytet och eventuella fler platser i programmet
fördelas så att de stift med kandidater som kan balansera gruppen ålders- eller genusmässigt
får förtur till dessa extra platser. Om inga sådana kandidater finns, eller om gruppen redan är
balanserad, får stift med många sökanden förtur till de extra platserna.

Ansökan och rekrytering
Varje stift sprider information om utbytesprogrammet i de forum som anses relevanta för
utbytesprogrammet. Strategiska platser är ungdomssamlingar, ledarutbildningar, internationella
forum, församlingsmöten och högskolor. Tidigare utbytesdeltagare är starka resurspersoner och
ofta är de som rekryterar absolut flest nya deltagare till programmet. Act Svenska kyrkan kan
sprida information om programmet på ett nationellt plan i form av annonsering på sociala medier
och kan också stödja stiftens informationsarbete genom att ta fram flyers, banners eller annat
efterfrågat infomaterial.
Intresserade personer söker till programmet genom en tredelad ansökan; ansökningsformulär,
församlingsrekommendation och ett personligt brev. Formulären finns att ladda ned från utbytets
hemsida och skickas sedan in till stiftshandläggaren i det stift där deltagaren bor eller har annan
anknytning till. För att få söka till utbytesprogrammet måste några grundläggande krav vara
uppfyllda:
→ sökande ska vara mellan 18 och 30 år
→ behärska engelska (för utbyte med Costa Rica/Brasilien kunskaper i
spanska/portugisiska/tyska)
→ ha en personlig mognad
→ vara eller ha varit aktiv i kyrkan
→ ha ett intresse för internationella frågor
15 mars är sista ansökningsdagen varje år för svenska deltagare. Efter detta intervjuar
stiftshandläggarna tillsammans med andra relevanta personer de kandidater de finner
intressanta. Under intervjun bör den sökande ges en förståelse för utbytets krav och obligatoriska
delar så att bara sökande som accepterar och kan hantera dessa blir aktuella för uttagning. Ett
huvudperspektiv under antagningsförfarandet är att kandidaten ska vara en lämplig ambassadör
för Act Svenska kyrkan i arbetet med kyrkorelationer. Som stöd under intervjun finns en
intervjumall (se bilaga 2) som tagits fram för utbytet. Ett par huvudkandidater tas efter
intervjuerna fram och dessa kandidaters ansökningar tas med till samrådsmötet i mars/april där
utbytesgruppen tas ut och sätts samman. Det är bra att ha med flera ansökningar för att öka
möjligheten till en välbalanserad och fungerande grupp både ålders- och genusmässigt.
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Gruppsammansättning
När utbytesgruppen sätts samman skall vi söka hålla en god genusbalans. Detta är viktigt av
flera anledningar; Act Svenska kyrkan har antagit en genusposition där jämlikhet och
jämställdhet skall eftersträvas i alla projekt, systerkyrkorna har samma krav på sig och uppfyller
det oftast fullt ut för sina sända deltagare.
På liknande sätt bör gruppen som sätts samman ha en åldersspridning bland deltagarna.
Åldersgränsen för programmet är 18-30 år och en grupp som består av både yngre och äldre
deltagare skapar förutsättningar för fördjupning, stabilitet och ömsesidigt lärande på ett helt
annat sätt än en grupp som består bara av de yngre åldrarna. Oavsett ålder måste deltagarna som
rekryteras var och en ha en sådan personlig mognad och ansvarskänsla att de klarar av utbytets
uppdrag och skiftande förutsättningar och under utbytestiden kan placeras med vem som helst
av de andra deltagarna.
Under samrådsmötet i mars/april utses vilka deltagare som åker till vilken partnerkyrka. Då Ung i
den världsvida kyrkan inte är ett vänstiftsprogram finns ingen förtur att sända deltagare till en
viss kyrka för stift som har egna vänrelationer med den kyrkan. Vilken deltagare som sänds till
vilket land beror på flera olika faktorer; deltagarens språkkunskaper och egna önskemål, stiftets
önskemål, variation i vilket stift som sänder till vilken kyrka, genus- och åldersbalans bland de
deltagare som sänds till samma land, säkerhetsaspekter och andra förutsättningar i landet.

Kommunikation
Stiftet kommunicerar med deltagaren kring ansöknings- och rekryteringsförfarandet och är
också den som meddelar deltagare när de blivit antagna till programmet. Stiftet bör också möta
deltagaren en gång innan utresa för att redan då tala om vad som väntar deltagaren efter
hemkomst och hur den kan använda tiden ute för att samla erfarenheter att dela hemma igen.
Under hela utbytestiden, både i Sverige och i utbyteslandet, fungerar handläggarna på stiftet och
på Kyrkokansliet som kontaktpersonen för deltagaren och söker stödja och hjälpa deltagaren
när denna behöver det. Allvarliga händelser som kommer till någon av handläggarnas
kännedom bör delas med övriga handläggare.
Deltagaren reser ut med ett informationsuppdrag. Deltagaren ska under hela utbytestiden och
efter hemkomst dela sina erfarenheter. Detta sker dels genom utbytesprogrammets egen blogg,
men stiftet bör samtala med sin deltagare om hur denne kan föra hem erfarenheterna under
utbytestiden, exempelvis genom att skriva till stiftets egen hemsida, Svenska kyrkans unga i
stiftet, församlingsblad eller andra forum. Deltagarna skriver under tiden i systerkyrkan 2
rundbrev till deltagargruppen. Dessa delas med stiftshandläggarna för kännedom, men innehållet
får bara spridas vidare om det på förhand kommit överens om detta med deltagaren då
rundbreven ofta har en mer personlig karaktär.
Inför utresan är det väldigt positivt för deltagaren att få sändas ut genom en
sändningsgudstjänst i stiftet eller hemförsamlingen. Förslag på agenda för en sådan gudstjänst
eller moment finns att få. En gudstjänst med sändning manifesterar tydligt att deltagaren är
stiftets och församlingens utsända i den världsvida kyrkan och är en styrka att bära med sig.
Stiftshandläggaren samtalar om detta med deltagarens hemförsamling.
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Deltagarens ansvar
För att bli deltagare i utbytet undertecknar deltagarna ett avtal där de förbinder sig
att delta i programmets obligatoriska kurstillfällen i sin helhet, följa programmets ramar och
efter hemkomst dela med sig av utbytestiden på olika sätt i sändande stift. De undertecknar
även den uppförandekod som alla i Act Svenska kyrkan måste acceptera och som bland annat
behandlar frågor och diskriminering och korruption.
Deltagarna bokar under introkursen i maj tillsammans med sin utbytesgrupp resan till
systerkyrkan utifrån de tidsramar som utbyteshandläggarna och systerkyrkan har angett.
Deltagarna ordnar på egen hand eventuellt visum till landet och inrikes resor till och från
kurstillfällen. Under utbytestiden kommunicerar de sina erfarenheter genom rundbrev, blogg
och på andra sätt som de har kommit överens om med stift, församling, Svenska kyrkans unga
eller andra.

Att säga upp sitt avtal
Stipendiaten har rätt att omgående säga upp Avtalet pga. olycka eller sjukdom (fysisk eller
psykisk) vilket ska styrkas med läkarintyg. Uppsägning ska ske skriftligt till ansvariga för Ung i den
världsvida kyrkan på Act Svenska kyrkan.
Stipendiaten har i annat fall rätt att säga upp Avtalet med en månads uppsägningstid. Uppsägning
ska ske skriftligt till ansvariga för Ung i den världsvida kyrkan på Act Svenska kyrkan.
Vid Avtalets upphörande, oavsett grund för uppsägning, blir Stipendiaten skyldig att resa hem det
datum som Svenska kyrkan beslutar. Svenska kyrkans betalda tjänstereseförsäkring (IF) upphör
att gälla vid tidpunkt för hemresa. Stipendiat som väljer att avvisa det hemresedatum som
Svenska kyrkan beslutat får själv betala för hemresa och förlorar sin rätt till den av Svenska kyrkan
betalda tjänstereseförsäkringen.
Efter att ha avbrutit sitt avtal erbjuder Act Svenska kyrkan stipendiaten att vara med på
hemkomstkursen i december, detta för att kunna landa och få ett avslut med resten av gruppen.
Vad gäller fördjupningskursen i januari och ett eventuellt hemkomstuppdrag så är det något som
stiftsansvarig tillsammans med stipendiat beslutar om. Om ett hemkomstuppdrag ska
genomföras ska stipendiat delta i fördjupningskursen i januari.
För att förhindra att skapa en kultur där flera stipendiater avbryter sitt uppdrag bör stiftsansvarig
redan i intervjuer prata om att vi har förväntningar på dem att slutföra hela utbytesåret, från
introduktion till utbyte och hemkomstuppdrag. Det kan vara bra att i intervju prata om
utmaningar med utbytet genom att ge exempel på sådant som kan inträffa och prata med
stipendiaten om hur den tror sig hantera detta. Vidare bör det ingå i introduktionen med Svenska
kyrkans internationella arbete information om att vi förväntar oss att de ska genomföra hela
utbytesåret men samtidigt ge information om att det går att avbryta. Innan stipendiat avbryter
bör en dialog föras med ansvariga för programmet på Act Svenska kyrkan innan det blir aktuellt.
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Efter utbytestiden
Utbytet tar inte slut när deltagarna reser hem igen, på många sätt är det då den viktigaste fasen
börjar. Ingen deltagare sänds ut för sin egen skull utan alla som åker ut i programmet sänds för
våra kyrkors skull, för att deras vistelse i värdförsamlingarna och kyrkorna ska stärka våra
kyrkorelationer och för att deras och församlingarnas erfarenheter ska komma hela kyrkan till
godo. Efter tiden i partnerkyrkan skriver deltagarna rapporter och både deltagare och handledare
utvärderar tiden. Därefter kommer uppgiften att ta tillvara det engagemang som väckts och de
erfarenheter som gjorts.

Rapportering
Internationella och svenska deltagare skriver efter hemkomsten en sammanfattande rapport
över utbytestiden. Rapporten följer samma mall för alla deltagare och tar upp frågor som berör
förberedelserna inför utbytet, hur tiden ute har varit, vad de olika kyrkorna i programmet skulle
kunna lära av varandra, vad utbytestiden har betytt för deltagaren och hur denne vill använda
sina kunskaper framöver. Rapporterna skrivs på engelska eller spanska och delas med kyrkorna i
programmet och respektive stift får rapporterna från de deltagare de sänt och tagit emot.
Syftet med rapporteringen är att alla kyrkor och stift ska kunna ta del av deltagarnas erfarenheter
och åsikter för inspiration, för att se hur väl utbytets mål uppfylls och för att kunna jobba för att
förbättra programmet.

Utvärdering
Utöver den sammanfattande rapporten ska både deltagare och handledare utvärdera tiden i
programmet. Utvärderingarna bör omfatta kursverksamhet, information, hur kommunikationen
med olika delar av Svenska kyrkan fungerat under programmet, vad som kan förbättras och vad
som fungerar väl i programmet.
Act Svenska kyrkan ansvarar för att genomföra skriftliga utvärderingar med alla deltagare och
handledare i programmet kring kursverksamhet och kommunikation. Utöver detta håller
utbyteshandläggarna återkommande muntliga utvärderingar tillsammans med deltagarna under
kurserna för att stämma av vad som kan förbättras redan under pågående utbytesperiod.
Stiften ansvarar för att muntligt och/eller skriftligt utvärdera tillsammans med sina deltagare
och handledare om hur rekrytering, förberedelse och kommunikation med stiftet har fungerat
under utbytestiden och för att använda den kunskapen för att förbättra de delar som behöver
förbättras.
Om det under någon av dessa olika utvärderingar kommer fram något som är viktigt att stift
eller Act Svenska kyrkan får kännedom om ansvarar den som delgivits informationen för att den
förs vidare och delas med relevanta personer.
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Deltagarnas erfarenheter
När deltagarna rest hem igen är det respektive hemkyrkas ansvar att ta tillvara dem och deras
kunskaper och hjälpa dem att sprida dem. I Svenska kyrkan ansvarar Act Svenska kyrkan för att
under en av kurserna efter hemkomst ge deltagarna grundläggande kunskap om
presentationsteknik och information om att dela utbytestiden på ett ansvarsfullt och bra sätt.
Under den avslutande kursen för deltagarna får dessa möta de blivande handledarna för de
kommande internationella deltagarna och på så sätt knyta kontakter och bidra i utbildningen av
handledarna. Under vårens kurser med de internationella deltagarna bjuder också
utbyteshandläggarna in ett litet antal av de hemkomna deltagarna för att medverka under
kurserna. Några deltagare medverkar också under introduktionskursen för de nya svenska
deltagarna.
Majoriteten av stiften som medverkar i utbytet väljer att under vårterminen anställa eller
arvodera sin(a) hemkomna deltagare för att dessa ska kunna bidra till stiftet genom sina
erfarenheter. Deltagarna kan med fördel användas som resurspersoner när värdförsamlingar
ska förberedas för sitt uppdrag och även när de internationella deltagarna är i stiftet. De kan
sprida information om utbytesprogrammet och på så sätt hjälpa till att rekrytera nya deltagare
och församlingar till programmet. De kan genom sina berättelser skapa och fördjupa
internationellt engagemang i olika delar av stiftet, strategiska sammanhang är internationella
samlingar, fastekampanj, ledarutbildningar, ungdomsläger.
Utöver att berätta om sitt utbyte, om landet, kyrkan och utbytesprogrammet kan deltagaren också
vara en resurs i andra områden där ett internationellt perspektiv är viktigt att ha med. Genom det
breda innehållet i utbytestiden kan deltagarna ofta bidra med kunskap om liturgi, pedagogik,
barn- och ungdomsarbete och olika samhällsfrågor.
För att planera deltagarens bidrag till stiftet är det nödvändigt att handläggaren på stiftet och
deltagaren möts och att handläggaren bistår med kontakter och informationsspridning. Det
internationella rådet, Svenska kyrkans ungas distriktsstyrelse och andra grupper bör få kännedom
om deltagaren och hur denna kan bidra. Deltagaren ska informera, dela, sprida sin erfarenhet
vid minst tio tillfällen. Lägsta ersättning från stift till deltagare som inte har anställt deltagaren
skall vara 400 kr per föreläsningstillfälle.

Församlingarnas erfarenheter
Genom a t t ta emot internationella deltagare fördjupas och förstärks ofta församlingens
internationella engagemang och man får en kunskap om en annan kultur och kyrka genom
mötet med deltagarna. Denna kunskap och engagemang bör tas tillvara i stiftet både för att
komma andra församlingar och medlemmar till godo och för att bidra till att fler församlingar
får vetskap om möjligheten att vara värdförsamling.
Handledaren eller andra i församlingen kan som förslag medverka vid medarbetardagar eller
internationella samlingar i stiftet, bidra under faste- och julkampanj med berättelser och kunskap.
Det är positivt om stiftet i samband med utvärdering med handledaren och värdförsamlingen
också tar upp dessa frågor för att se olika möjligheter.
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Praktiska frågor
Försäkring
Samtliga deltagare i programmet omfattas av If tjänstereseförsäkring och erhåller ett Travel
Insurance Card med försäkringsnummer och viktiga telefonnummer (se nedan). Samtliga
deltagare får information om försäkringen under introkursen.
Kontaktuppgifter:
Eventuella skador som inträffar anmäls till If via deras webbportal Försäkringsguiden
www.if.se/svenskakyrkan. Det går också att ringa If Skadeservice på Tel: +46 771 81 58 18.
Vid skadeanmälan till If kan man behöva uppge Trossamfundet Svenska Kyrkans
organisationsnummer 252002-6135 samt tjänstereseförsäkringens nummer, SP577067.
Akuta sjukdoms- och skadeärenden:
Vid akut sjukdom eller skada kan man dygnet runt ringa till IF:s larmtjänst som heter If
Assistance (del av SOS International) tel. +46 8 792 73 33.
Om en deltagare blir allvarligt sjuk, är med i en olycka eller blir bestulen på något ska handledaren
alltid höra av sig till kansliets larmnummer +46 771 38 40 00. Kyrkokansliet har ett avtal med SOS
Alarm som innebär att SOS Alarm tar emot larmsamtal på ovanstående nummer under dygnets
alla timmar. All larmning ska göras genom larmnumret, som aktiverar Kyrkokansliets krisjour.
Ärendet blir registrerat och vidare åtgärder sätts in, utbyteshandläggarna på nationell nivå
informeras. Det åligger handledaren att hjälpa deltagaren med det som kan behövas i
form av vård, polisanmälan, anmälan till försäkringsbolag eller annat stöd. I säkerhetsplanen
som finns som bilaga står vad deltagaren, handledaren och utbyteshandläggarna ska göra i olika
situationer.

Kläder
När de internationella deltagarna anländer till Sverige får de vid behov låna varma jackor, skor,
mössa, halsduk och vantar. De får också ett par långkalsonger och en huvtröja med utbytets
namn på som present. Om deltagarna utöver detta behöver ytterligare vinterkläder är det
värdförsamlingens ansvar att låna deltagarna detta.
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Telefon
Under utbytestiden får de internationella deltagarna låna en mobiltelefon av utbytesprogrammet
för att de ska vara nåbara av både handledare och utbyteshandläggare och för att de ska kunna
hålla kontakten med varandra. Telefonen laddas med 100 SEK av utbytesprogrammet, när dessa
är slut kan deltagaren fylla på med sina egna fickpengar.
Under introkursen får deltagarna ringa ett kort samtal hem för att tala om att de kommit fram.
Under tiden i församlingen är det upp till församlingen att bestämma hur de vill göra, om
deltagaren kan låna församlingens telefoner för att ringa hem eller om han/hon får köpa de
telefonkort för utlandssamtal som finns. Det är bra att ha pratat igenom detta innan så att man
inte överraskas av höga telefonkostnader. Ofta kan Skype vara ett bra alternativ.

Dator
Under tiden i värdförsamling är det bra om de internationella deltagarna ges tillgång till att
använda dator och internet i församlingen och/eller värdfamiljen för att kunna hålla kontakt
med varandra och familj och vänner på hemmaplan.

Bagage och övervikt
Hur mycket deltagarens bagage får väga varierar beroende på flygbolag och det land deltagaren
Flyger till och från. I Sverige är ofta gränsen 23 kg, medan det i andra länder kan vara ända upp
till 64 kg. Utbyteshandläggarna informerar deltagarna om detta och att kostnad för eventuell
bagageövervikt är deltagarens eget ansvar att bära och inget som programmet ersätter. Detta
är viktigt att ha i åtanke när det gäller eventuella gåvor till deltagaren.

Klagomålshantering
Inom Act Svenska kyrkan finns en klagomålshantering för att underlätta åtagandet att handla
ansvarsfullt i relation till de människor man jobbar för och tillsammans med och för att kunna
agera där det förekommer orättvisor.
Om någon handledare eller deltagare upplever sig bli diskriminerad, trakasserad eller illa
behandlad under kurser eller utbytestid, eller att någon annan blir det, så kan de anmäla detta
som ett klagomål till den person som jobbar med detta på Kyrkokansliet. Den personen tar då
detta ärende vidare till ett fåtal personer och reder ut vad som ska göras.
För att anmäla ett klagomål kontaktar man Stig Lundberg på telefonnummer 073-023 32 75,
eller mailar till complaints.internationalwork@churchofsweden.org
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Bilaga 1
Säkerhetsplan
Preventiva handlingar
→ Deltagaren försäkras genom If försäkringsbolag av Svenska kyrkan under utbytestiden
→ Deltagaren ska vara ansvarsfull i förhållande till alkohol/tobak och får inte nyttja
narkotika
→ Deltagaren får inte köra bil, motorcykel eller moped under utbytestiden
→ Deltagaren ska vara säkerhetsmedveten och lyssna till värdarnas rekommendationer
Sjukdom eller olycka
Deltagaren ska:
→ Uppsöka vård (sjukhus, vårdcentral)
→ Kontakta sin handledare
→ Kontakta kansliets larmnummer
→ Kontakta utbyteshandläggarna på Act Svenska kyrkan
→ Spara ev. kvitton för vårdkostnader och sedan anmäla detta till försäkringsbolaget
Handledaren ska:
→ Stödja deltagaren i kontakt med sjukhus/vårdcentral
→ Hjälpa deltagaren med försäkringsanmälan
Utbyteshandläggarna ska:
→ Informera deltagarens familj (vid allvarlig olycka/sjukdom)
→ Hålla kontakt med deltagaren
Rån eller överfall
Deltagaren ska:
→ Vid behov uppsöka vård (se ovan)
→ Göra en polisanmälan hos den lokala polisen
→ Kontakta sin handledare
→ Kontakta kansliets larmnummer
→ Kontakta utbyteshandläggarna på Act Svenska kyrkan
→ Anmäla händelsen till försäkringsbolaget
Handledaren ska:
→ Stödja deltagaren i kontakt med polisen
→ Erbjuda deltagaren hjälp och samtalsstöd
Utbyteshandläggarna ska:
→ Informera deltagarens familj
→ Hålla kontakt med deltagaren
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Om nära anhörig blir allvarligt sjuk eller går bort
Deltagaren ska:
→ Kontakta sin handledare
Handledaren ska:
→ Kontakta utbyteshandläggarna på Act Svenska kyrkan
→ Hjälpa deltagaren med det som behövs i form av praktiska arrangemang kring ev.
hemresa, alternativt stöd och bearbetning vid fortsatt utbytestid
Utbyteshandläggarna ska:
→ Kontakta försäkringsbolaget
→ Ordna med ev. hemresa
→ Hålla kontakt med deltagaren
→ Hålla kontakt med koordinatorn i landet
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Bilaga 2
Intervjumall för svenska deltagare
Inledning
Informera om rekryteringsprocessen; antal intervjuer, referenstagning, beslut, när sökande får svar.
Informera kort om Ung i den världsvida kyrkan;
-

-

Act Svenska kyrkans utbytesprogram för personer mellan 18 och 30 år
Programmet är ömsesidigt, under hösten reser deltagare från Svenska kyrkan ut, under våren tar
Svenska kyrkan emot deltagare från de andra kyrkorna
Fokus på relationer och lärande, att dela vardagen hos en annan kyrka i tre månader
Detta är inte ett volontärprogram, utan deltagare reser ut för att lära, fördjupa sig och ta hem
Som utbytesdeltagare är man ambassadör och representant för sin kyrka och förväntas ta ett
stort ansvar för sin utbytestid både före, under och efter utlandsvistelsen
I utbytestiden ingår både förberedande och uppföljande kurser som de antagna stipendiaterna
ska delta på. Om man inte kan vara med under dessa tillfällen kan man inte antas till
programmet
Efter hemkomst förväntas stipendiaten dela med sig av sina erfarenheter på olika sätt i stiftet

Intervjufrågor
Välj relevanta frågor, komplettera och ställ följdfrågor.
Om den sökande
1. Presentera dig själv och vad du gör just nu (jobb, utbildning, fritid).
2. Hur beskriver andra dig som person? Vad brukar du få beröm för? Vad skulle du vilja bli bättre
på?
3. Hur trivs du med din situation idag (vad åker du härifrån här hemma)?
4. Viktiga personer i ditt liv (familj, partner, vänner)? Har du tillbringat längre perioder borta från
dessa personer (rest, studerat, flyttat hemifrån)?
5. Berätta varför du söker till att bli stipendiat i det här utbytesprogrammet.
6. Vad har du för erfarenheter som kan vara bra för dig i detta uppdrag (språkkunskaper)?
7. Vad skulle du som person bidra med till gruppen av utbytesdeltagare, till den kyrka du ska
besöka och till stiftet som sänder ut dig?
8. Vilken relation har du till Svenska kyrkan? Vad betyder engagemanget i kyrkan för dig?
9. När väcktes ditt intresse för internationella frågor? Vad engagerar du dig i, vad brinner du för?
10. Har du några allergier, sjukdomar eller annat som kan påverka din tid i utbytet?
11. Finns det något som det vore bra för oss att känna till om dig med tanke på utbytestiden
(bagage, saker man bär på, hur man jobbat med det, hur man mår idag)?

12.
13.
14.
15.
16.

Om olika situationer
Har du någon gång jobbat helt självständigt, tagit stort ansvar utan att ha någon att vända dig
till?
Berätta om en situation när du var tvungen att säga ifrån och stå upp för något. Vad gjorde du?
Vem är du när du hamnar i en grupp (ledare, medlare, lyssnare, annan)?
Vad har du för erfarenheter av utlandsresor/ arbete/nya situationer?
Vad händer med dig om saker inte blir som du har tänkt (någon kommer inte, saker ställs in)?
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17. Beskriv en situation då du var stressad. Vad hände, beskriv resultatet och hur kändes det?
18. Berätta om en situation där du har hamnat i en konflikt, vad gjorde du, hur slutade det?
Om utbytestiden
19. Vad tror du att du personligen kommer tycka är svårast/jobbigast/mest utmanande under
de tre månaderna utomlands? Hur skulle du vilja hantera detta?
20. Vad tror du att du kommer känna störst glädje i under tiden utomlands? Vad tror du att du
kommer sakna när du rest hem igen?
21. Som utbytesdeltagare är man i många situationer där man inte kan förstå vad människor
säger eller menar, och själv måste man försöka kommunicera med de, kanske små,
språkkunskaper man har med sig. Hur tänker du kring det? Har du varit med om någon
situation när du inte kunnat göra dig förstådd? Vad hände? Hur hanterade du det?
22. Under utbytestiden lever man nära andra utbytesdeltagare och personer i landet man
besöker, hur kommer du känna inför att kanske ha väldigt liten möjlighet till fritid och
ensamtid?
23. Ibland händer det att den lokala handledaren reser bort, hur skulle du hantera en situation
där du helt på egen hand måste ta fullt ansvar för hela din utbytestid i församlingen? Hur
skulle du agera?
24. Som utbytesdeltagare kan det hända att man bor i en familj som lever under väldigt enkla
förhållanden (mat över öppen eld, ingen el eller vatten, hela familjen delar på ett rum) och
du skulle kunna förväntas dela säng/golvplats med någon i familjen. Hur tänker du kring det?
25. Som utbytesdeltagare kan det även hända att man bor i en värdfamilj som har det väldigt
gott ställt och du skulle kunna bo ensam på ett eget våningsplan med egna tjänare. Hur
tänker du kring det?
26. En sak som nästan alla stipendiater möts av under utbytestiden är att andra har fördomar
om dem och behandlar dem annorlunda på grund av det. Hur tror du att du kommer att
uppleva detta? Hur skulle du hantera det?
27. Hur vill du använda dina erfarenheter när du kommer hem?
28. Vad har du för framtidsplaner efter utbytet (tillgänglighet i stiftet)?
29. Vad ska du göra om du inte blir antagen till utbytet?
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Diskussion
stext
Nedan finns en berättelse baserad på tidigare deltagares erfarenheter. I texten finns flera
olika situationer och utmaningar som kan lyftas och diskuteras, rekryterarna ställer lämpliga
följdfrågor under samtalet.
Du och dina medresenärer är på plats i landet och kyrkan där ni ska vara. Efter ett tag märker ni att
en i gruppen drar sig undan, blir irriterad och jobbig att umgås med. Snart märker ni att personen
börjar bli sjuk. Personen vill stanna hemma och inte följa med på något som ni ska göra, men säger
att det är helt okej, hen behöver bara vila och sova lite, ni kan åka. Men personen blir allt sämre och
ni börjar nu oroa er på allvar.
Efter några dagar åker ni till sjukhuset med personen för att kolla (även om denne insisterar på att
allt är okej och att ni inte behöver åka dit). Läkaren säger att personen måste stanna kvar på
sjukhuset några dagar för observation. Just de dagarna har ni planerat en utflykt eller ett studiebesök
som ni alla sedan länge verkligen sett fram emot och arbetat för att få åka iväg på. Hur agerar ni?p

Kyrkokansliet
POSTADRESS: , 751 70 Uppsala
BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4
TELEFON: 018-16 95 00

31 (31)

