
Runt om i landet finns unga personer som vill göra en 
insats för sina medmänniskor och för Svenska
kyrkan. Som vill uppleva en ny miljö och lära sig nya 
saker.
Genom att ta emot en praktikant får församlingen 
både en extra resurs i arbetet och en möjlighet till nya 
perspektiv på invanda mönster. 
ungresurs.nu är en unik möjlighet till informellt lärande, 
d.v.s. att lära sig praktik före teori, vilket är den största 
skillnaden mellan ungresurs.nu och vanlig praktik 
eller utbildning. Under året ingår 18 kursdagar på 
folkhögskola och hemuppgifter mellan kurstillfällena.

Stärk
församlingen 

med en ung 
praktikant!

H E L S J Ö N
F O L K H Ö G S K O L A

REDO FÖR NYA PERSPEKTIV 
PÅ VARDAGEN?

SÅ HÄR GÅR DET TILL
De praktikplatser som vill delta i ungresurs.nu skickar 
in en ansökan till handläggaren senast den 18 januari. 
Församlingen åtar sig att bekosta boende för 
praktikanten, praktikersättning på 6800 kr i månaden 
och terminsavgift på 8500 kr.

 för att få delta krävs att praktikplatsen
 • Har ekonomiska förutsättningar att bekosta en 

praktikant
 • Kan tillhandahålla en handledare som har tid att 

träffa praktikanten minst en gång per vecka för 
handledarsamtal

 • Uppfyller praktiska krav för boende
 • Förser praktikanten med de praktikuppgifter som 

beskrivs i ansökan

praktikanten och nya praktikplatser blir kallade 
till intervju i respektive stift. När alla intervjuer är 
genomförda sätter sig handläggaren med samtliga 
ansökningshandlingar och försöker matcha de 
sökande och deras önskemål med de behov och 
önskemål församlingarna har. Därefter presenteras en 
förslagsplacering som både praktikant och församling 
måste tacka ja till för att den skall bli permanent.

Mer information om praktikprogrammet och hur ni 
ansöker om att bli praktikplats finns på  
www.ungresurs.nu.

telefon 031-771 30 67
epost info@ungresurs.nu
facebook ungresurs.nu
instagram  @ungresurs.nu
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PRAKTIK OCH HANDLEDNING ”Det är intressant att under ett år få följa 
praktikanten och se hur de växer in i 
arbetet. Församlingen är van vid att nya 
ungdomar kommer och delar livet här under 
ett år. Det är ungdomar som har med sig 
sina erfarenheter från hemförsamlingarna 
och som har nya infallsvinklar och gärna 
delar med sig av sina tankar och idéer.

Praktikanter ställer många bra frågor. Det 
betyder att jag får tänka efter varför jag gör 
saker och på vilket sätt jag arbetar. De ser 
till att det blir fart och fläkt vilket hjälper 
till att utveckla verksamheten. Vi vill gärna 
ta emot nya praktikanter och hoppas att 
ungresurs.nu ska få fortsätta många år 
framöver. Kyrkan behöver ungdomar!”

Lisbeth Gustavsson,  
församlingspedagog i Backa pastorat

E
tt värdefullt år

TA EMOT EN MÖJLIGGÖRARE
ungresurs.nu - Praktikår i Svenska kyrkan, är ett 
utbildningsår med praktik inom Svenska kyrkan.
Året är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 och 25 
år att göra en insats för medmänniskor inom Svenska 
kyrkan och dela en församlings tro och liv. 
Samtidigt är det en möjlighet för församlingen att 
få en extra resurs. En ung person, med nya idéer, 
kan bidra med ett utifrånperspektiv och berika 
församlingsarbetet.
ungresurs.nu är också en viktig möjlighet för  
rekrytering till yrken i Svenska kyrkan. 

ungresurs.nu genomförs som en folkhögskolekurs i 
samverkan mellan Göteborgs stift, Luleå stift, Helsjön 
folkhögskola, Älvsby folkhögskola och Svenska Kyrkans 
Unga i Göteborgs stift.

En stor del av året består av praktik och handledning. 
Det är viktigt att praktikplatsen har väl genomtänkta 
och planerade uppgifter, som anpassas efter förmåga 
och kapacitet. För att kunna växa och mogna bör 
ansvaret öka efterhand.
exempel på uppgifter där praktikanten brukar vara 
uppskattad av alla parter är:

 • Barn- och ungdomsverksamheter
 • Musikverksamhet/Körer
 • Konfirmandverksamhet
 • Verksamhet för olika funktionsvariationer
 • Verksamhet för äldre
 • Diakonala verksamheter (socialt arbete)
 • Kursverksamhet
 • Administration och kommunikation
 • Gudstjänstarbete
 • Vaktmästeri
 • Kyrkogård/förvaltning

ett ungresurs.nu-år innebär 
minst 10 månader från start till 
slut. Praktikanten börjar sitt år i 
samband med höstterminens start.
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