
 

 

 
Kursplan för ledarskapsutbildning nr 3 2020-2021  
 

Läsåret 2020/2021 genomför UNGiKÖR för tredje gången en ledarskapsutbildning 

bestående av fem träffar. I denna kursplan framgår datum, plats och innehåll för varje 

tillfälle. I händelse av reserestriktioner med anledningen av covid19-pandemin anpassas 

utbildningen efter det. Har du frågor om utbildningen, tveka inte att kontakta mig!  

 

Helena Andersson Bromander 

Projektledare UNGiKÖR:s ledarskapsutbildning 

E-post: helena.bromander@ungikor.se 

Tel:  0709-53 24 55 

 

 

Träff 1 
Tid och plats  

28-30 augusti 2020 i Malmö, Sverige  

 

Innehåll 

Under denna första träff  som äger rum samtidigt som UNGiKÖR:s riksstyrelse har möte, lär vi 

känna varandra. Vi får veta mer om UNGiKÖR, inspireras av ett mötesproffs, förstår poängen 

med att bilda förening och ha demokratiska former för beslut. Dessutom formulerar vi vad en 

ledare är och behövs till samt har en workshop tillsammans med UNGiKÖR:s riksstyrelse.  

 

 

Träff 2 
Tid och plats 

23-25 oktober 2020, Nyköping, Sverige  

 

Innehåll 

Fokus är på ungdomars egen organisation och inflytande samt gruppdynamik. Den här helgen 

arbetar vi med ungas inflytande i allmänhet och i UNGiKÖR i synnerhet. Vi får ett rejält pass om 

grunderna i gruppsykologi och konflikthantering. Som en del av detta skapas medvetenhet om 

syftet med olika lekar och gruppaktiviteter.  
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Träff 3  
Tid och plats 

22-24 januari 2021, Göteborg, Sverige 

 

Innehåll 

Träff 3 hålls i samband med UNGiKÖR:s riksstyrelsemöte. Under den här träffen blir det 

kommunikationsutbildning och krishantering. Vi får utbildning i första hjälpen inkl. hjärt- och 

lungräddning och en crash course i projektledning. Resultatet av träff nummer 2 om ungas 

inflytande och organisering utvärderas i samtal med riksstyrelsen om vad vi kommit fram till. Till 

sist förbereder vi oss inför träff 4 och 5 som äger rum i Roskilde, Danmark.  

  

 

 

Träff 4  
Tid och plats  

12-14 mars 2021, Roskilde, Danmark 

 

Innehåll 

Volontärutbildning inför Norbusang-festivalen i Roskilde 2021. Fokus "Att leda grupper". 

Teoretisk utbildning och genomgång av att organisera volontärarbete. Unga ledaraspiranter från 

alla nordiska länder samlas. Detaljplaneras av Folkekirkens ungdomskor, även eventuella digitala 

moment.  

 

  

 

Träff 5  
Tid och plats 

11-16 maj 2021, Roskilde, Danmark 

 

Innehåll 

Praktik som volontär på Norbusang 2021 - en körfestival för barn och unga från Nordens alla 

länder. Ett antal unga volontärer bildar ett team och arbetar i mindre grupper. Den danska 

festivalledningen bestämmer volontärernas ansvarsområden. Festivaldeltagarna anländer den 12 

maj medan volontärerna ses dagen innan. Alla deltagare i UNGiKÖR:s ledarskapsutbildning 

kanske inte får plats som volontärer. De som inte blir volontärer kommer att bilda en separat 

grupp med eget program under festivalen.  

 

Volontärprogrammet planeras av Folkekirkens ungdomskor som arrangerar Norbusang 2021.  

Program för ev. separat grupp planeras av UNGiKÖR när festivalprogrammet är klart. 


