
 

LEDARASPIRANT 
Som ledaraspirant gör du ditt bästa för att erbjuda barn och unga, en oförglömlig, rolig och 

utvecklande sommarupplevelse där de blir sedda, inkluderade och kan utvecklas till sin fulla 
potential i en trygg och inspirerande miljö. Ledaraspirantens roll skiljer sig från ledarrollen 

genom att ledaraspiranten inte får vara ensam vid ansvarsfulla situationer, inkluderande men 
inte uteslutande vid vattenaktivitet eller hämtning och lämning av deltagare. 

DIN PROFIL 

• Du måste vara under 18 år. 
• Meriterande med erfarenhet av att vara ledare för barn och unga. 
• Meriterande med erfarenhet av sommarlägerverksamhet för barn och unga. 

OM UPPDRAGET 
Som ledaraspirant deltar du i barngrupper och genomför aktiviteter, skapar möjlighet för 
utveckling och trygg gruppdynamik tillsammans med andra ledare. Du bidrar till ett gott 
samarbete inom ledargruppen och får tillsammans med de andra ledarna alla lägrets deltagare 
att känna sig sedda och inkluderade. Under Bromma KFUM:s lägerveckor är du på plats under 
hela dagarna på Kärsögården. 

ERSÄTTNING 
Dagarvode under lägerveckor. 

UPPGIFTER 
Inför lägret 
Dessa arbetsuppgifter utförs från det att du blivit rekryterad till det att lägerperioden börjar.  

• Du sätter dig in lägrets handbok, A-Ö på Kärsön. 
• Du deltar på relevanta planeringskvällar för alla ledarna. 
• Du är med och gör färdig lägerplatsen och andra praktiska förberedelser inför lägerstart 
• Du deltar i obligatoriska förberedande ledarutbildningarna 

Under lägret 
Dessa arbetsuppgifter utförs på plats under lägerperioden i samverkan med andra ledare.  

• Deltar i ledandet och genomförandet det dagliga arbetet på lägret under lägerveckorna.  

Det kan exempelvis handla om att:  

• Hålla i instruktioner för lekar och aktiviteter för barngrupp under dagen.  
• Se och uppmärksamma barnens behov och bidra till en trygg och inkluderande grupp. 
• Delta i lägerledare möten både på förmiddagen och eftermiddagen. 
• Leker och pratar med barnen för att lära känna dem och se alla individer i gruppen.  
• Återkoppla till ledare, programansvarig och lägerchef vid situationer som behöver tas i 

eller kring barngruppen eller specifika individer.  

Efter lägret  
Dessa arbetsuppgifter utförs efter lägerperiodens slut eller i slutet av sista dagen. 

• Hjälpa till med städning, ihop packning samt iordningställa lägerplatsen.  
• Utvärdera sommarlägerperioden och genomförda sommarläger. 
• Vid behov hjälpa till med inventering av material samt vinterförvaring. 


	LEDARASPIRANT
	DIN PROFIL
	OM UPPDRAGET
	ERSÄTTNING
	UPPGIFTER
	Inför lägret
	Under lägret
	Efter lägret



