
 
Hva er ungLeder Norge 
– en introduksjon til foreldre og foresatte 
 
Velkommen til ungLeder Norge. Din datter eller sønn har vist interesse for, eller blitt tatt kontakt 
med for å bli med i et ledertreningsprogram for unge leder som vi har kalt ungLeder Norge. Vi har 
her satt sammen litt informasjon til deg som foresatt slik at du skal få vite litt mer om programmet/ 
opplegget og føle deg trygg på hva du sender din ungdom på. 

ungLeder Norge er et ett-til to-årig ledertreningsprogram /opplegg, bestående av fra 10 til 22 
samlinger. Det er fleksibelt slik at det kan skreddersys den enkelte gruppe i sin kontekst, derfor kan 
det hende at ledertreneren i deres tilfelle har gjort noen lokale tilpasninger som er noe annerledes 
enn de detaljene som er skissert under. 

ungLeder ønsker å trene unge ledere uavhengig av deres tidligere ledererfaring. Kanskje din ungdom 
har fått prøve seg allerede, eller kanskje dere var litt overrasket da din ungdom ble spurt om å være 
med eller viste interesse for dette. Vi tror at det finnes mange forskjellige ledertyper og ønsker å få 
frem lederpotensiale som kanskje ikke alltid er så synlig. Ønsket er å gi utrustning, støtte og 
kompetanse til ungdom som er, eller vil være, med å lede kristent barne- eller ungdomsarbeid.  

Helt konkret så gjør vi dette gjennom ungLeder-samlinger som består blant annet av: 

 Kveldsmat- hele opplegget er relasjonsbasert og vi bruker mye tid på å spise sammen for å 
etablere trygghet og tillit i gruppa. Dette innebærer også at vi verdsetter konfidensialitet i 
gruppa, slik at hver enkelt deltaker skal stole på at det de deler i gruppa ikke deles videre. ¨ 

 Undervisning- deltakerne ser videoundervisning sammen enten på samlingen eller på forhånd. 
All undervisning ligger ute på ungleder.no, så ta gjerne en titt der om du ønsker å se mer av hva vi 
faktisk går igjennom. 

 Case og praktiske oppgaver- Vi tror den beste læringen skjer når man kaster seg litt utpå og er litt 
utenfor komfortsonen, og også bruker egne erfaringer. Derfor har hver samling avsatt tid til en 
case der en deltaker deler og gruppa sammen reflekterer rundt deltakerens erfaringer. Gjennom 
praktiske oppgaver får deltakerne prøvd seg i trygge omgivelser, de øver på å motta og gi 
tilbakemelding, og å reflektere rundt blant annet egne gaver, drømmer og utfordringer og 
slagsider. 

 Jesus-vandring gjennom Matteus-evangeliet- Hver samling inneholder også en kort bibellesning 
der vi tar for oss sentrale Jesus-tekster i Matteus-evangeliet. Vi ønsker hele tiden å koble på Jesu 
liv og eksempel til etterfølgelse i vår ledertrening. Kristent lederskap er i ytterste konsekvens 
disippelskap + ansvar. 

Vi ønsker også å legge opp til muligheten for mentoring og oppfølging mellom samlingene av 
ledertreneren(e), men dette vil nok variere noe fra sted til sted avhengig av kapasitet. 

Vi tror at lederutvikling er en prosess, og at det tar tid å modnes som en god leder. Derfor er 
ungLeder Norge et langsgående opplegg som varer såpass lenge. Vi har derfor lagt opp til en 
kontrakt, en forventningsavtale som vi har kalt det, der vi ber hver deltaker skrive under på at de 
forplikter seg på opplegget, å komme på tiden osv. Sett deg gjerne ned med din ungdom og se på 
denne sammen. Ønsket vårt er ikke å legge lista for høyt, men å si at dette er et opplegg som krever 
forpliktelse over tid og at man investerer i det. Det er naturligvis mulighet for å trekke seg dersom 
livet krever dette, det åpner også kontrakten for. Vi tror imidlertid det gjør noe med ungdommene å 
skrive under og velge dette også når det kan komme til å gå på bekostning av andre ting. Her ønsker 
vi dialog med dere som foreldre og foresatte velkommen slik at vi legger lista verken for høyt eller 
for lavt. 


