OPPLÆRINGSPROGRAM
FOR UNGDOMSARBEIDERE

UNGDOM OG FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER
OG UNGDOMSHUS
Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og
ungdomsorganisasjon for ungdom, ansatte og
frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber,
ungdomshus og lignende åpne møteplasser
for ungdom. Ungdom og Fritid jobber for at
alle barn og unge selv kan bestemme over sin
egen fritid.
Les mer om oss og Ungdomsledelse på
www.ungdomogfritid.no

UNGDOMSLEDELSE ER ET KOMPETANSELØFT
FOR UNGDOMSARBEIDEREN, I REGI AV UNGDOM
OG FRITID
Opplæringsprogrammet Ungdomsledelse er en
nasjonal satsning og del av Program for folkehelsearbeid i kommunene. I samarbeid med Universitetet i
Sørøst-Norge tilbyr vi fra høsten 2019 en videreutdanning i fritidspedagogisk ungdomsledelse, som
gir 15 studiepoeng.
Samtidig tilbyr Ungdom og Fritid flere kurs i ungdomsmedvirkning. Vi har dagskurs som holdes i
alle fylker og et tredagers fordypningskurs som gir
sertifisering i Ungdom og Fritids medvirkningsmetodikk. I forbindelse med kursene ønsker vi også
å skape møteplasser mellom fritidsklubbansatte og
andre som jobber med folkehelse, ung kultur og
ungdomsmiljø på kommunalt og fylkeskommunalt
nivå.
Målet med Ungdomsledelse er å styrke ungdomsarbeideren som tilrettelegger for gode medvirkningsprosesser med barn og unge. Gjennom utdanning og
kursing, vil vi øke ungdomsarbeiderens kompetanse
og slik bidra til mere og bedre ungdomsmedvirkning.
Vi ser kompetanseløftet i sammenheng med det
kommunale folkehelsearbeidet: Fritidsklubber og
ungdomshus skal være inkluderende møteplasser
som aktivt bruker medvirkning til å øke unges trivsel
og opplevelse av mestring og tilhørighet.
Ungdomsledelse bygger på erfaringer fra praksisfeltet fra både ungdom og ungdomsarbeidere,
systematisert gjennom Ungdom og Fritids håndbøker
i medvirkningsmetodikk. Med ungdom som ressurs:
medvirkningshåndbok for ungdomsarbeidere (2017)
og Ungdomsledelse: prosjekthåndbok for unge
arrangører (2018).

UNGDOM OG FRITID TILBYR FØLGENDE
KURS
Kurs i ungdomsmedvirkning (5 timer).
Kurset holdes i alle fylker og gir innføring i
metoder for medvirkning på åpne møteplasser
for ungdom. Kurset kan også bestilles.
Fordypningskurs Ungdomsledelse. Tredagers
samling med praktisk fokus. Kurset gir
sertifisering i vår medvirkningsmetodikk, og
passer for ungdomsarbeidere som ønsker å
starte opp ungdomsgrupper og andre medvirkningsprosjekter lokalt.
Se våre nettsider for kursdatoer.
Ønsker dere å sette i gang Ungdomsledelse i
deres kommune? Ta kontakt med
hedda@ungdomogfritid.no

