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Verksamhetsplan 2016-2017 

1 Inledning 

Verksamhetsplanen a r styrelsens fö rslag till hur örganisatiönens gemensamma a ndama l 

skall kunna fö rverkligas. Ma nga av de uppgifter öch aktiviteter söm beskrivs i verksam-

hetsplanen har ett la ngsiktigt perspektiv öch ga ller ö ver la ngre tid a n ett verksamhetsa r. 

Da rutö ver beskrivs i planen vilka aktiviteter söm ska genömfö ras under a ret öch söm till-

sammans leder i riktning möt örganisatiönens la ngsiktiga ma l.  

1.1 Uppgift 

Enligt stadgarna a r örganisatiönen Fritidsledarskölörnas uppgift: 

· att fra mja samarbetet mellan de skölör söm bedriver fritidsledarutbildning 
· att verka fö r ett köntinuerligt pedagögiskt utvecklingsarbete 
· att verka fö r ett fö rdjupat samarbete med intressenter sa va l inöm yrkeska r söm 

utbildning 
· att svara fö r en gemensam uta triktad införmatiönsverksamhet 

 Fritidsledarskölörnas verksamhet har alltsa  tva  huvudriktningar. Dels syftar den till att 

sta rka utbildningen ina t, genöm insatser söm har medlemsskölörnas arbete i fökus, dels 

till att sta rka utbildningen uta t – möt fritidssektörn, intresseörganisatiöner öch öffentliga 

örgan. Insatserna uta t har det dubbla syftet att ba de skapa intresse fö r att sö ka till fritids-

ledarutbildning öch att Fritidsledarskölörna ska ses söm en viktig aktö r inöm sektörn. Fö r 

att driva detta arbete kra vs att alla skölör a r med i de samverkansförum söm örganisat-

iönen anva nder sig av. 

Fö r na rvarande anva nder fö reningen First class söm kömmunikatiönsverktyg. Under det 

kömmande a ret kömmer detta att fö ra ndras, öch vi a r med i diskussiöner öch undersö ker 

mö jligheter fö r nya sa tt att kömmunicera. 

Medlemsskölörna fö rva ntas delta pa  a rsmö tet öch va rkönferensen. De senaste a rens ar-

bete i samverkansgrupper har till viss del stannat av varfö r styrelsen vill arbeta med att 

utveckla denna arbetsförm under a ret. 

2 Administrativ verksamhet 

2.1 Styrelsemöten 

Styrelsen tra ffas ca 7-8 ga nger per a r fö r att diskutera öch planera fö reningens arbete. Fö r 

att ö ka delaktigheten i ölika fra gör, har styrelsen valt ett arbetssa tt da r andra intresserade 

i örganisatiönen deltar i ölika arbetsgrupper. Medlemmarna kan ta del av styrelsens ar-

bete genöm att prötököllen publiceras efter styrelsemö tena.  
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2.2 Årsmöte och vårkonferens 

I növember ha lls a rsmö tet. Fö rutöm att vara örganisatiönens hö gsta beslutande örgan a r 

det ett viktigt tillfa lle att tra ffas öch sta mma av aktuella fra gör samt fö r la rare öch rektörer 

att fa  input fra n andra skölör pa  aktuella fra gör.  

Va rkönferensen ha lls under mars/april öch a r ett förtbildnings- öch mö testillfa lle fö r la -

rare öch rektörer pa  utbildningarna  

Ansvaret fö r att arrangera a rsmö te öch va rkönferens röterar mellan medlemsskölörna.  

2.3 Kvinnonätverk 

Kömmer i slutet av januari tra ffas pa  Valla fölkhö gsköla, inneha llet a r a nnu inte helt fa rdigt, 

men fökus kömmer ligga pa  underördning, nörmer öch metöder fö r att arbeta med fra gör 

öm intersektiönalitet. 

2.4 Rektorsnätverk 

Rektörerna ska aktivt öch regelbundet diskutera öch bevaka fra gör söm ga ller Fritidsle-

darskölörna. Diskussiönen sker fra mst i Mailkönferensen men minst ett fysiskt mö te un-

der varje verksamhets a r a r ett ma l. Det na rmaste a ret kömmer rektörerna förtsa tta dis-

kussiönen öm det nya statsbidragsregelverket öch SeQF-fra gan i synnerhet öch andra ak-

tuella uppkömna fra gör i allma nhet. 

2.5  Informationsspridning 

Fö reningen har tidigare anva nt sig av First Class fö r införmatiönsspridning öch diskussiön 

inöm örganisatiönen. I öch med att First Class upphö r söm gemensam plattförm sömma-

ren 2017 ma ste vi hitta andra kanaler.  

Styrelsen arbetar med att hitta andra kanaler fö r införmatiönen samt att se till att med-

lemmarna fa r införmatiön öch kan kömmunicera med ö vriga i örganisatiönen. Styrelsens 

prötököll publiceras sa  att de finns tillga ngliga fö r alla medlemmar.  

3 Uppföljning 

3.1 Vart tog de vägen?  

Fritidsledarskölörna har under ett flertal a r fö ljt upp vart de utbildade fritidsledarna tar 

va gen. Detta a r ett viktigt verktyg fö r va r marknadsfö ring öch fö r va r rektrytering av nya 

deltagare. Undersö kningen "Vart tög de va gen?" kömmer att förtsa tta öch kömmer att ti-

digarela ggas fö r att kunna vara mer anva ndbar i marknadsfö ringen innevarande a r. 
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3.2 Ansökningsläget 

Den a rliga uppfö ljningen av ansö knings-öch deltagarla get a r ett viktigt instrument fö r ev. 

insatser fra n örganisatiönen. Da rfö r a r det angela get att alla skölör deltar i detta betydel-

sefulla arbete. 

3.3 Kvalitetsredovisningen 

Att genömfö ra den a rliga kvalitetsredövisningen a r viktigt öm vi ska kunna ansluta öss till 

Seqf. Styrelsen arbetar med att skicka ut enka ten samt sammansta lla svaren öch presen-

tera det samlade resultatet pa  a rsmö tet.  

3.4 Samverkansgrupperna - nya samverkansformer 

Styrelsen fö rsla r att nya, kömpletterande arbetsförmer till befintliga samverkansgrupper 

(ex. Intresse- öch arbetsgrupper) skapas. Ett fö rslag till förum fö r sa dana grupper a r att 

anva nda va r- öch hö stkönferens öch fö rla nga dessa med en halv till en dag. 

Styrelsen fö resla r a ven att de samverkansgrupper söm idag finns förtsa tter att tra ffas efter 

behöv öch mö jlighet. Ansvaret fö r att lyfta öch diskutera aktuella fra gesta llningar samt att 

rappörtera desamma till styrelsen ligger pa  samverkansgruppen. 

4 Utveckling 

4.1 Ny utbildningsplan  

Arbetet med en fö rnyad utbildningsplan startade efter a rsmö tet 2015. Under det ha r a ret 

ga r det vidare med att förmulera ett fö rslag till beslut. Fö rslaget skickas ut till medlems-

skölörna under va ren 2017 fö r synpunkter öch ligger fö r beslut pa  a rsmö tet.  

Arbetsgruppen fö r fö rkörtade na tbaserad utbildningar kömmer under a ret arbeta med att 

ta fram gemensamma riktlinjer öch en gemensam utbildningsplan fö r denna typen av ut-

bildningar.  

4.2 Utbildningsråd 

Va ra utbildningsra d a r en viktig la nk till den arbetsmarknad söm fritidsledarna kömmer 

ut. Flera skölör lyfter i kvalitetsredövisningen upp sva righeten med att fa  utbildningsra d 

att fungera. Under a ret kömmer vi att arbeta med utvecklingen av skölörnas utbildnings-

ra d öch ge stö d i arbetet fö r fungerande utbildningsra d.  

4.3 SeQF 

Arbetsgruppen arbetar med en ansö kan till myndigheten fö r yrkeshö gskölan da r vi vill fa  

mö jlighet att att fa  fritidsledarutbildningen kvalifikatiöner niva placerade under niva  fem 

enligt SeQF. Vi har ett na ra samarbete med Fölkbildningsra det i denna fra ga. Ha r kömmer 

resultatet av la randet pa  va r utbildning att ytterligare synliggö ras genöm att förmulera 

resultat fö r kunskaper, fa rdigheter öch kömpetenser. 
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4.4 Future search 

Arbetet med att fa  till en utbildning/utveckling fö r la rare pa  va ra Fritidsledarutbildningar 

med hja lp av Future search förtskrider. Styrelsen med hja lp av Diana Petterssön Svenneke 

kömmer förtsa tta arbeta fö r att hitta  framkömliga va gar fö r genömfö rande.   

4.5 Projekt med Fritidsforum 

Fritidsledarskölörna har blivit inbjudna av Fritidsförum att vara med att sö ka ett EFS-prö-

jekt. Pröjektide n a r dels att hitta metöder fö r att synliggö ra generella kömpetenser genöm 

icke förmellt la rande hös unga individer, dels hö ja kömpetens hös persönal söm arbetar 

med unga. A ven ha r fö r att synliggö ra ölika kömpetenser fö r att fö rbereda öch ö ka unga 

individers mö jligheter att kömma in pa  arbetsmarknaden. Fritidsledarskölörna kömmer 

att inga  söm en samarbetspartner i detta pröjekt.  

5 Marknadsföring 

5.1 Hemsida 

Hemsidan a r fö reningens ansikte uta t. Ha r publicerar vi införmatiön öm utbildningarna 

öch annat söm a r pa  ga ng i örganisatiönen Att driva öch ha lla hemsidan uppdaterad a r en 

angela gen uppgift.  

5.2 Aktiv marknadsföring 

Styrelsen arbetar med en ny inriktning i syfte att na  ba ttre effekt med avsatt kapital. Sty-

relsen avslutar samarbetet med Studentum fö r att ista llet kunna avlö na en persön söm 

bedriver aktiv marknadsfö ring under rekryteringsperiöden.  

6 Samverkan med andra 

6.1 Utåtriktad verksamhet 

Under verksamhetsa ret ska örganisatiönen uppra ttha lla köntakterna med Myndigheten 

fö r ungdöms- öch civilsamha llesfra gör, Fritidsförum, KEKS (Kvalite  öch kömpetens i sam-

verkan), KC (Kunskapscentrum fö r fritidsledarskap) öch Sveriges kömmuner öch lands-

ting pa  nuvarande niva . Köntakter med Fö reningen fö r fritidsarbetare inöm ömsörgen, 

FOMS, Kömmunal, Visiön öch andra örganisatiöner eller na tverk, med betydelse fö r va rt 

ömra de ska bevakas. 

 Köntakterna med Fölkbildningsra det öch Offentliga gda fölkhö gskölörnas intresseörgani-

satiön, OFI öch Rö relsefölkhö gskölörnas intresseörganisatiön, RIO kömmer att förtga  med 

samma intensitet söm tidigare, i samband med det förtsatta arbetet med Seqf– det natiön-

ella ramverket fö r kvalifikatiöner. 

 Genöm medlemskölörnas deltagande i na tverk öch i samarbete med lökala öch regiönala 

aktö rer vidgas köntakterna fö r fritidsledarutbildningen i Sverige. Det a r viktigt att ta var 

pa  dessa köntakter öch att se dem söm en resurs fö r den egna skölan, men a ven fö r hela 

örganisatiönen 
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6.2 FoU 

KiD, Kunskapsutveckling i Dialög med parterna Fritidsledarskölörna, Sveriges kömmuner 

öch landsting, Mucf öch de regiönala nöderna Syd, Va st, Sma land, Stöckhölm öch Nörra 

Nörrland kömmer under verksamhetsa ret att anördna en tra ff fö r att fö ra diskussiöner 

kring framtida verksamhet fö r KiD. Da r kömmer fra gör söm nödernas behöv av KiD, örga-

nisatiönernas behöv av KiD öch ett  natiönellt perspektiv att belysas.  

7 Medlemsskolorna 

Medlemsskölörna a r den absölut viktigaste resursen i örganisatiönens verksamhet. Till-

sammans har vi mö jlighet att utbilda framtidens fritidsledare. Genöm att skölörna genöm 

sina la rare öch rektörer bidrar aktivt till örganisatiönens verksamhet öch tillsammans an-

svarar fö r fattade beslut kan vi gemensamt bli en starkt öch viktig aktö r inöm fritidsledar-

sektörn.  

Styrelsen ansvarar fö r att driva örganisatiönens arbete frama t men fö r att vara framga ngs-

rikt kra vs det att alla medlemsskölör delar med sig av sina köntakter, ide er öch annat man 

har att tillga . 


