2020-04-14
Dnr S 2020-0188 6.1

Till konfirmandansvariga
i Härnösands stift

Utbildningsomgång 2020/2021 för unga ledare och deras
handledare
Härnösands stift inbjuder till gemensamma fördjupningshelger för unga ledare.
 Vi erbjuder i augusti 2020 en gemensam fördjupningshelg för steg 2 och i januari
2021 en gemensam fördjupningshelg Steg 3, samt fördjupning och process för
handledare vid båda dessa tillfällen. Handledarutbildningen är obligatorisk för
anställda medarbetare som skickar unga ledare på utbildningen:
Sänder man unga ledare till fördjupningshelg krävs av säkerhetsskäl att minst en handledare
finns med och ansvarar för dessa under helgen. Om handledaren som skall åka får förhinder
måste gruppen avbokas eller annan handledare ta över ansvaret för gruppen. Ev. byte av
handledare skall göras innan man åker. Kontakta först kyrkoherde i berörda församlingar för
att bestämma vilken lösning som blir bäst. Vi på stiftet behöver också få veta vem som går in
som ansvarig för de ungdomar som kommer.
De gemensamma fördjupningshelgerna drivs av Härnösands stift i samverkan med Svenska
Kyrkans Unga i Härnösands stift, och riktar sig till ungdomar som går ung ledarutbildning i
församlingen/pastoratet samt deras handledare. Målet är att utbilda och stärka ungdomar
som är unga ledare i sin uppgift som förebilder och ledare. Som handledare erbjuds du egen
fortbildning i handledarrollen och tillfälle till erfarenhetsutbyte med andra.

Upplägg för läsåret 2020/2021
Utbildning Steg 1
Församlingen/pastoratet utbildar under läsåret sina steg 1:or. Arbetet sker under höst- och
vårterminen av handledare i respektive församling/pastorat. Alla som åker på de
gemensamma fördjupningshelgerna, följer fastställd kursplan med stöd från det lokala
utbildningsmaterialet som tillhandahålls för alla tre stegen. Materialet – Ledarhandledning
2020-2021, kursplan för ung ledarutbildning steg 1, 2 och 3 - ska alla handledare ha i
församlingen. Den bifogas som PDF i inbjudan. Finns även att ladda ner här.
Den kursbok som stiftet bekostar för de unga ledarna är ”Du och konfirmanden”. Denna bok
beställer ni till era nya Steg 1:or i församlingen/pastoratet. Kursbok och utbildningsmaterial
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är gratis. Beställ böckerna här. Ange församling/pastorat, antal och leveransadress vid
beställningen.
OBS! När ni startat upp arbetet med Steg 1 informerar ni Helena Viberg hur många
deltagare ni har.

Fördjupningshelg Steg 2 och handledare
Anmälan Steg 2
Vi arrangerar en fördjupningshelg för Steg 2 och handledare i Vålådalen
28-30 augusti 2020.
Utbildningen är kostnadsfri.
För att vara med på fördjupningshelg steg 2 skall de unga ledarna ha genomgått steg 1 och i
ung ledarutbildning.
Anmäl såväl deltagare som dig själv som handledare via Härnösands stifts intranät:
https://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=11534
Anmälan är bindande och sista anmälningsdag är måndag 1 juni. Ange din egen
(handledares) e-postadress vid anmälan av era ungdomar, så får du en bekräftelse på
anmälan. Du som handledare anger också ditt mobilnummer i anmälan.
Avbokning Steg 2
Återbud efter 1 juni, debiteras hela deltagaravgiften 2 600 kronor. Detta gäller både unga
ledare och handledare. Återbudsplats kan ersättas av annan deltagare.
Vid sjukdom krävs läkarintyg som lämnas in senast två veckor efter fördjupningshelgen till
Frida Hägglund. Vid inlämnat läkarintyg kräver vi ingen återbudsavgift.
Alla avbokningar, ombokningar, ändringar och önskemål efter att anmälan är gjord måste
göras till Helena Viberg senast fredag 28 augusti kl. 12.00!

Fördjupningshelg Steg 3 och handledare
Anmälan Steg 3
Vi arrangerar en fördjupningshelg i Vålådalen för Steg 3 och handledare 29-31 januari 2021.
Församlingen/pastoratet betalar 50 % av deltagaravgiften som är 1 300 kr för unga ledare.
För att vara med på fördjupningshelg steg 3 skall de unga ledarna ha genomgått steg 1 och
steg 2 i ung ledarutbildning.
Anmälan öppnar i september och görs via Härnösands stifts intranät.
Avbokning Steg 3
Återbud efter sista anmälningsdag debiteras med hela deltagaravgiften 2 600 kronor. Detta
gäller både unga ledare och handledare. Återbud kan ersättas av annan deltagare. Vid
sjukdom krävs läkarintyg som lämnas in senast två veckor efter fördjupningshelgen till Frida
Hägglund. Vid inlämnat läkarintyg kräver vi ingen återbudsavgift.
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Alla avbokningar, ombokningar, ändringar och önskemål efter att anmälan är gjord måste
göras till Helena Viberg senast fredag 29 januari kl. 12.00!

Varmt välkomna till ännu en utbildningsomgång med fördjupningshelger!
Helena Viberg,
Stiftskonsulent i Härnösands stift
helena.viberg@svenskakyrkan.se
0611-254 56
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