UNG LEDARE!
En unik chans till utbildning

Är du den vi söker?
En liten utvald skara ungdomar kommer erbjudas att gå denna
skräddarsydda utbildning. För dig som blir vald är utbildningen helt
GRATIS!

Vi tror att du:









är mellan 6 och 25 år
vill utvecklas som ledare
tycker om människor
brinner för ungdomsfrågor
är en stolt representant och vill vara en fin
förebild för hundintresserade ungdomar
och för Sveriges Hundungdom
har datorvana
tycker att digitala lärplattformar och
videoverktyg är roliga att arbeta med

”Kunskap fäster först när du för den vidare”
Under tio träffar i höst kommer du att få
kunskap och lärdomar för livet! Med exklusiva
föreläsningar, utbildningsträffar och arbets- och
reflektionsuppgifter, både enskilt och
tillsammans med övriga deltagare. Du kommer
få ett speciellt framtaget utbildnings-kit, ha
tillgång till en lärplattform och en metodbank.

Datum
Utbildningens innehåll:







Ledarskap – leda dig själv och leda andra
Pedagogik och gruppdynamik
Stresshantering och stresskunskap
Coachande förhållningssätt och feed-back
Självkänsla och självförtroende
Presentationsteknik och kommunikation

Utbildningen kommer starta tisdagen den 14
september och hålla på i tio veckor framåt med
ett nytt kurstillfälle varje tisdag och egna
arbeten mellan kursgångerna. Det är viktigt att
du kan vara med på alla träffar och är beredd
att delta aktivt. Skulle du missa ett kurstillfälle,
så går det att ta igen efter diskussion med
ansvariga lärare eller Sveriges Hundungdoms
kansli.

Det kan även komma överraskningar längs vägen!

Hur söker jag?
Vi vill att du fyller i anmälningsformuläret samt skickar in ett personligt brev.
Förutom det självklara (namn, medlemsnummer i Sveriges Hundungdom och
ålder), så vill vi lära känna dig lite mer genom ett personligt brev, där du
besvarar våra frågor. Om du tycker att det är jobbigt att skriva, så går det bra att
inkomma med svaren på annat sätt (ljudfil, videofilm eller en intervju på telefon
eller via något videoverktyg). Sista anmälningsdag är 20 juni.

ANSÖK
GENOM
ATT
KLICKA
HÄR

Efter Ung ledare! ska du ha fått:






Teoretiska perspektiv på ledarskap och grupputveckling
Metoder för förändring och utveckling
Kunskap om ledarskapets betydelse för organisationskulturen
Långsiktig kunskap för livet!
Material och metoder för att bli en hållbar och engagerad ledare

Utbildningens ansvariga lärare
Therese Palm, är en fd hundungdomare som idag har en ledande roll i ”hund-Sverige” som
generalsekreterare på Svenska Brukshundklubben. Thessan är förutom ”chef” på SBK, en otroligt omtyckt
SBK-lärare, en fantastisk instruktör och tävlar och tränar i flera av bruksets discipliner. Hon har även arbetat
många år med hund och hundfolk på Studiefrämjandet och haft olika arbetsbefattningar på SBKs kansli.
Ulrik Alm, är nog Studiefrämjandets mesta utbildare på de ”gröna områdena” och brinner lite extra för att
leda grupper i utomhusmiljö med all den kunskap som behövs för att klara av det. Ulrik ska tillsammans med
Thessan hålla i merparten av utbildningen.

Jag heter Ulrik Alm, född och uppväxt i Helsingborg. Av någon
oförklarlig anledning blev jag tidigt intresserad av fåglar och natur. Gick
tidigt med i Fältbiologerna och när jag var 13 år stod det för första gången i
programmet inför en exkursion (fint ord för utflykt med innehåll); Ledare;
Ulrik Alm. – Jag hoppades att det inte skulle komma någon! Men det
kom fyra personer. Det gick bra och på den vägen är det. Jag har fortsatt
fundera över – och praktisera kring – vad är det som gör att träffar,
utflykter, föreningar, styrelser o s v känns stimulerande och roliga. Visst
spelar det roll att jag själv får bekräftelse och förhoppningsvis växer som
människa – det behöver vi alla – men hur kan jag bli trygg nog att också
låta andra – också föreningar – växa. Sådant tänkte jag att vi
tillsammans ska reflektera kring. Hundar då? Jodå – två hundar har jag
ägt. Senast den korpsvarta kelpien Hugin, som jag saknar mycket, men
tröstar mig med att han – tror jag – fick ett innehållsrikt och långt liv.

Jag heter Therese Palm, född och uppväxt i Stockholm. Jag har i hela
mitt liv brunnit för hundar och människor. Jag var som liten medlem i
Sveriges Hundungdom och idag får jag arbeta på Svenska
Brukshundklubbens centrala kansli med frågor som ligger mig varmt om
hjärtat. Det är lyx! För mig är det viktigt att unga idag får
förutsättningar att skapa sig ett liv fyllt av glädje och mening. Att ha en
stark grund att stå på tror jag är avgörande och bidrar gärna kring hur
en kan nå sin inre styrka av självförtroende och självkänsla, kombinerat
med en stor portion medkänsla. Jag ser fram emot en höst där vi
tillsammans trampar upp stigen mot nya vyer som ledare och människor
inom Sveriges Hundungdom. Vi ses i höst!

Utbildningens föreläsare
Utöver Ulrik och Therese, kommer du även få träffa två föreläsare!
Lina Lanestrand är en gammal Hundungdomare med bred erfarenhet av att driva en Hundungdomsklubb
och att arbeta i styrelse på lokal nivå men även i Ungdomsrådet. Lina kommer föreläsa om "Hållbart
ledarskap".
Malin Widell är ett föreningsproffs med en smittande entusiasm för det ideella engagemanget och passande
nog ska Malin föreläsa om att "Brinna, utan att bränna ut sig".

Jag heter Lina och är uppvuxen med hund och blev tidigt aktiv inom Sveriges
Hundungdom. Har suttit i UR, arrangerat rikslägret, tävlat på USM och är
stolt maskotnålsinnehavare. Tiden i Sveriges Hundungdom formade mitt
kommande arbetsliv och ledde till att jag utbildade mig till beteendevetare (för att
pedagogiken på instruktörsutbildningen var så rolig) och jag arbetade sedan på
Studiefrämjandet med ledar- och organisationsutveckling innan jag gick vidare till
arbete på Rädda Barnen. Idag arbetar jag som ledarutvecklare på Ledarinstitutet
och som ledarskapskonsult / coach i eget företag med fokus på chefer och ledare.
Hållbarhet och hälsa är några av mina hjärtefrågor inom ledarskap och jag är
utbildad inom bl a mindfulness och hälsa. Jag har en rottis och en borderterrier
samt en häst.

Jag heter Malin och bor i Solna med min man och min katt. Jag älskar
alla djur, och skulle väldigt gärna ha en hund. Jag är utbildad
Humanekolog och har jobbat inom ideell sektor sedan 2016. Jag har t.
ex jobbat på Naturskyddsföreningen, Förbundet Vi Unga,
Hyresgästföreningen och idag är jag nationell verksamhetsutvecklare på
4H. Jag kom i kontakt med Sveriges Hundungdom när föreningen
genom LSU och projektet Hållbart engagemang och ledarskap där jag
fick jobba tillsammans med Meta. För mig är en bra ledare en person
som inkluderar gruppen och lyfter andra – Jag hatar härskartekniker
och rasism/sexism!

Övriga ledare på utbildningen

Fanny Ahnfelt, Linda Widebeck, Lotta Treiberg och Meta
Lönnberg från Sveriges Hundungdoms kansli kommer också
delta och hålla i vissa arbetspass.

