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Faglig leder: Ungdomsleder Knut Erik Amundsen 
 

Kompetansemål innen fagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og 
yrkesutøvelse 

-   

KONFIRMANTARBEID 

- Kalle inn til ukentlige konfirmantsamlinger.  
- Lede og undervise konfirmantsamlingene i samarbeid med prest og ungdomsleder. 
- Utvikle, utbedre og drifte konfirmantarbeidets tilstedeværelse på sosiale medier: TikTok, 

Instagram, Snapchat og Facebook 
- Planlegge og gjennomføre årlige konfirmantleirer 
- Samtaleleder i konfirmantgrupper. Her diskuteres etiske spørsmål knyttet til rasisme, rus, 

identitet o.l. Lærlingen skal forberede konfirmantgruppene, sette aktuelle temaer i 
samarbeid med prest og ungdomsleder og gjennomføre gruppeøktene.  

- Delta i evaluering av konfirmantleir, konfirmantundervisning og konfirmantgrupper.  
- Delta, sammen med andre ansatte på foreldremøter for konfirmantforeldre to ganger i året.  

LEDERTRENINGSKURS FOR UNGDOM 

- I samarbeid med prest, menighetspedagog og ungdomsleder, planlegge og forberede 
månedlige ledertreningssamlinger for ungdom, herunder «rødskjorter» og «blåskjorter», 
med et særlig ansvar for de avsluttende kveldssamlinger knyttet opp til disse kveldene. 
Herunder forberede, ansvarsfordele og lede disse samlingene. Gjennom kontinuerlig arbeid, 
se til at det er en rød tråd og en «vekstprosess» i disse samlingene.  

- Planlegge og gjennomføre ledertreningsweekend for ungdom på ledertreningskurs i 
samarbeid med prest, menighetspedagog og ungdomsleder, med et særlig ansvar for å 
tilpasse fritidsaktiviteter på disse turene, sett i forhold til årstid, ute- eller innemiljø o.l. Bruke 
lek og konkurranser i ledertreningsundervisning på disse turene.  
  

TEENSARBEID 

- Planlegge og forberede ukentlige teenssamlinger med semesterplan og ansvarsfordeling, i 
samarbeid med menighetspedagog 

- Gjennomføre teenssamlinger sammen med kollegaer og frivillige med  ansvar for 
matservering og HMS knyttet til aktiviteten i samarbeid med menighetspedagog.  



- Sette seg inn i gjeldende HMS-regler i bedriften 
- Sette i gang aktiviteter og leker for barn knyttet opp til dette arbeidet. Gjøre en vurdering av 

lekens betydning – også for barn i junior- og tenåringsalder 

 

Første semester skal lærlingen særlig:  
- Delta på menighetenes konfirmantleir. Bruke tiden på konfirmantleiren til å bli kjent med 

ungdomsledere, gjennomføre aktiviteter, observere mat- og leggerutiner, samtale med 
konfirmantene og gå inn i lederteamet bestående av prest, ungdomsleder og 
menighetspedagog. 

- Sette opp (i samarbeid med klubbens styre) semesterplan for Loved Play. Distribuere 
semesterplanen til aktuelle instanser og legge inn aktiviteter og datoer i felles 
arbeidskalender for staben på kirkekontoret 

- Planlegge og starte opp teensarbeidet i samarbeid med menighetspedagog 
- Gjøre seg kjent med de tre ulike menighetene i gamle Sørum: Blaker, Frogner og Lillestrøm. 

Delta på et menighetsrådsmøte i hver av de tre menighetene: Presentere seg selv og 
arbeidet. Dette kan gjøres sammen med ungdomsleder/ faglig leder 

- Drifte ungdomshuset og samarbeide med klubbstyret om gjennomføring av klubbkveldene 
- Holde en andakt på en klubbensamling 

Andre semester skal lærlingen særlig:  
- Samarbeide med prest, ungdomsleder og menighetspedagog om forberedelser til kick-off for 

konfirmantene i Blaker, Frogner og Sørum.  
- Forberede og gjennomføre digital sending i forbindelse med konfirmantenes fasteaksjon 
- I samarbeid med ungdomsleder, opprettholde kontakt med skolene i våre tre menigheter, og 

særlig delta på ukentlige skolelunsjer på de to ungdomsskolene og den ene videregående 
skolen i vårt samarbeidsområde 

- Planlegge, rigge og forberede uteområdet ved ungdomshuset og legge til rette for 
uteaktiviteter der. Om mulig, bygge en scoote/ skateramp i samarbeid med ungdomsstyret 
og ungdomsleder 

- Lede og gjennomføre en konfirmantsamling. Her oppfordres lærlingen til å samarbeide og 
involvere kollegaer knyttet opp til dette arbeidet. 

- Planlegge, forberede og gjennomføre ledertreningsweekend.    
- Gjennomføre førstehjelpskurs 

Tredje semester skal lærlingen særlig 
- Planlegge og gjennomføre konfirmantleir i samarbeid med aktuelle kollegaer 
- Planlegge og gjennomføre lanparty på ungdomshuset 
- Planlegge og gjennomføre ledertreningskvelder. Finne aktuelt tema i samarbeid med aktuelle 

kollegaer. Planlegge og forberede måltider på disse kveldene.  
- Være med i lederteamet som gjennomfører overnattingsaktiviteten Lys Våken for 6. 

klassinger i Blaker, Frogner og Sørum.  
- Lede og gjennomføre ukentlig teensarbeid. Lede evalueringen av dette arbeidet ved 

semesterslutt. Ansvar for å kalle inn involverte i dette arbeidet, både frivillige og ansatte.  



Fjerde semester skal lærlingen særlig 
- Delta på medarbeidersamtale med leder. Herunder presentere seg og sitt arbeid.  
- Besøke menighetsrådene i våre tre menigheter og orientere om status i ungdomsarbeidet  
- Planlegge og gjennomføre, i samarbeid med menighetspedagog, Tårnagenthelg for 

åtteåringer. Delta på familiegudstjenesten knyttet opp til denne helgen og vise film fra 
aktivitetene som ble gjort.  

- Besøke åttendeklassinger på våre to ungdomsskoler og informere om/ invitere til kirkelig 
konfirmasjon. I forkant av dette, knytte kontakt med skolens ledelse og avtale tidspunkt for 
disse besøkene.  

- I samarbeid med prest, lage konfirmantbrosjyre og powerpointpresentasjon til disse 
besøkene.  

Fortløpende arbeid 
I tillegg til disse spesifikke arbeidsmålene, skal lærlingen delta på ukentlige stabsmøter, månedlige 
fagsamlinger, samt diverse styremøter, planleggingsmøter og evalueringsmøter.  

Lærlingen skal inngå i daglig drift av vårt barne- og ungdomsarbeid som blant annet: drift av 
ungdomshuset, være med på ukentlige klubbensamlinger, ledertreningssamlinger o.l, 
teenssamlinger, skolelunsjer osv. Forberede og gjøre klart til disse samlingene, samt etterarbeid 
knyttet til dette.  

Delta på kurs, seminarer og samlinger for ansatte på lik linje med andre ansatte 
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