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KFUM Stockholm Gotlands policy för utbildare 
 

Syfte 

Syftet med policyn är att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter utbildare och KFUM 

Stockholm Gotland har i relation till varandra. 

Ideellt uppdrag 

Då utbildningar leds av andra än anställda på KFUM Stockholm Gotlands kansli ses det som ett 

ideellt uppdrag. 

KFUM Stockholm Gotlands ansvar 

KFUM Stockholm Gotland har som ansvar att: 

- Marknadsföra utbildningen 

- Boka resa, boende och mat 

- Rekrytera utbildare 

- Ta emot anmälningar och ge deltagarna den praktiska information de behöver 

- Förse utbildare med material och information om deltagarna 

- Ta initiativ till introduktion för utbildare (se nedan) 

- Ta initiativ till utvärderingsmöte med utbildare 

Utbildares ansvar 

Utbildare har som ansvar att: 

- Läsa den här policyn  

- Gå Scouternas nätkurs Trygga Möten (http://tryggamoten.se/) före utbildningen 

- Planera utbildningens upplägg tillsammans med den andra utbildaren 

- Genomföra och utvärdera utbildningen 

- Agera efter KFUM:s värdegrund som baseras på att möta alla människor med respekt och 

öppenhet.i 

Introduktion för utbildare 

Utbildare hos KFUM Stockholm Gotland får en introduktion till uppdraget i form av ett personligt 

möte. Introduktionen ska alltid innehålla följande:  

- Information om uppdraget (vad, var, när och hur) 

- Information om vilka resurser som finns (dator, kamera, kursmaterial etc.) 

- Information om utbildningens innehåll och upplägg 

 

http://tryggamoten.se/
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Handledning, stöd och utvärdering 

Regionkonsulenten på KFUM Stockholm Gotland ansvarar för samordning, löpande stöd, 

utvärdering och är utbildarens kontaktperson. Utbildaren har rätt till utvärdering efter varje 

genomförd utbildning, enskilt eller i grupp beroende på förutsättningarna. Utöver detta finns 

regionkonsulenten tillgänglig vid behov. På så sätt kan utbildaren få stöd i sin utveckling.  

Intyg och referenser som stärker utbildarens insats lämnas på begäran.  

Ersättning 

KFUM Stockholm Gotlands styrelse har beslutat att de som håller Emma-utbildningar inom ramen 

för regionens verksamhet ska få ett arvode på 500 kr för en halvdag och 1000 kr för en heldag (före 

skatt). En Emma-utbildning fredag-söndag ger därmed 2500 kr. Arvodet betalas ut tillsammans 

med ordinarie löneutbetalning kommande månad. Arvode gällande övriga utbildningar bestäms 

från gång till gång. 

Utöver ovanstående arvode står KFUM Stockholm Gotland för måltid/fika vid förberedelse- och 

utvärderingsmöten samt eventuella resekostnader. Utlägg för detta ersätts om det kan styrkas med 

kvitto.  

Försäkringar 

Utbildare hos KFUM Stockholm Gotland omfattas under sitt uppdrag av en 

organisationsförsäkring. Vid olycka kontaktas regionkonsulenten.  

Problemlösning 

Uppstår problem eller konflikter ska utbildare i första hand prata med regionkonsulenten. Om 

problemet inte kan lösas kontaktas KFUM Stockholm Gotlands styrelse.  

Rökning, alkohol och droger 

KFUM Stockholm Gotland tillhandahåller eller betalar aldrig för alkoholhaltiga drycker. Om det 

på en utbildning finns deltagare under 18 år ska både alkohol och rökning undvikas. I övriga 

sammanhang gäller måttfullhet. Angående droger gäller alltid nolltolerans. 

 

Denna policy gäller om inget annat anges och ska ges till utbildaren i god tid före utbildningen 

genomförs.  

Senast uppdaterad 2015-02-12 

Frågor? Hör av dig till Tove Larsson, regionkonsulent: tove.larsson@kfum.se, 0768-466658 

i Du kan läsa mer om KFUM:s värdegrund här: http://kfum.se/om-oss/var-ide/  
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