Fritidsledarutbildningen leder till jobb!
Fritidsledarskolorna gör årligen sedan ett 20-tal år tillbaka en undersökning för att ta reda
på var de utbildade fritidsledarna tar vägen efter avslutad utbildning. Det visar sig att de
flesta har jobb!
Sysselsättning efter utbildning för de som erhöll utbildningsbevis
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230 studerande gick 2015 ut med utbildningsbevis efter avslutad fritidsledarutbildning.
Av de 222 som besvarat enkäten hade 90 % anställning i någon omfattning i
januari/februari 2016. Övervägande delen av de studerande som erhöll
utbildningsbevis och innehar en för utbildningen relevant tjänst har en
tillsvidareanställning och en dryg tredjedel har vikariat som kanske kan leda till
fasta anställningar. Endast 4 % (8 personer) är arbetssökande
Kommunen är den största arbetsgivaren. I gruppen som erhållit utbildningsbevis
och har en för utbildningen relevant tjänst har hela 79 % anställning inom
kommuner
Fritidsledare anställs inom många olika arbetsfält
Arbetsplats, februari 2016
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Fritidsledarutbildning krävs i de flesta fall för de relevanta tjänsterna vilket nedanstående titlar
är exempel på.
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Titlar för alla som avslutade sina fritidsledarstudier med utbildningsbevis under 2015 ger en,
om än något osäker, bild av vilka arbetsuppgifter de har. Den absolut vanligaste titeln oavsett
arbetsplats är fritidsledare. Assistent används i flera fall i kombinationer t.ex. behandlings-,
personlig- eller elevassistent. Allt fler får titel ”pedagog”; ungdomspedagog, fritidspedagog,
behandlingspedagog. Nytt för i år är de många varianterna av ”behandlare”. Diagrammet visar
fördelningen mellan de vanligaste titlarna för de med relevanta anställningar.
97 % med utbildningsbevis och anställning, har en för utbildningen relevant anställning.
196 personer (99,5 %) av de som har utbildningsbevis och anställning, har en anställningsgrad
på 50 % eller mer. 143 personer (72,5 %) innehar 100 %-iga tjänster

Vill du veta mer om
fritidsledarutbildningen och läsa
undersökningen i sin helhet?
så hittar du den på fritidsledare.se och på Facebook hittar du oss som Fritidsledarskolorna
Där finns även mer information om de 22 folkhögskolor som utbildar Sveriges
fritidsledare, utbildningsplan och ansökningsblankett.

Sista ansökningsdag 15 april

