Mary

Kuffen

Avancerad ledarskapsutbildning: Om
KFUM, ledarskap & personlig utveckling

Utbildning för Emma-utbildare

Emma
Fördjupande utbildning om KFUM,
ledarskap & personlig utveckling

George

Williams

Om KFUM

Introduktion till ledarskap & personlig
utveckling

Utbildningspaketet Helheten
Syftet med Helheten är att erbjuda rörelsens medlemmar relevanta ledarskapsutbildningar på flera olika
nivåer för att stimulera engagemang och ledarutveckling, så att hela KFUM i Sverige kan fortsätta skapa
meningsfulla mötesplatser där unga människor möter sina aktuella behov och utvecklas till sina fulla
potential.

Helheten

SEGMENT George

Williams

Emma

Mary

Kuffen

Om KFUM

Introduktion till ledarskap &
personlig utveckling

Fördjupande utbildning om KFUM,
ledarskap & personlig utveckling

Avancerad ledarskapsutbildning:
Om KFUM, ledarskap & personlig
utveckling

Utbildning för Emma-utbildare

SYFTE

Lära känna KFUMs idé, värdegrund
och målsättning utifrån sin egen
erfarenhet av rörelsen.

Förstå att ledarskap handlar om att
känna till och använda sina
personliga egenskaper, samt att
vem som helst kan bli en ledare.

Stärka sitt personliga ledarskap
genom självinsikt och praktiska
verktyg, samt inspirera till fördjupat
engagemang inom KFUM.

Djup förståelse för KFUM samt
stärkt personligt ledarskap.

Att deltagare lär sig
utbildningsmaterialet för Emma och
utvecklar sitt ledarskap i rollen som
utbildare för att kvalitetssäkra att
Emma håller en jämn nivå.

MÅL

• Deltagaren känner sig delaktig i
KFUM och kan berätta vad KFUM
är

• Deltagaren har börjat reflektera
över vilka egenskaper hen värderar
hos ledare och vilka kvaliteter hen
vill utveckla i sitt eget ledarskap.

• Deltagaren känner sig tryggare i sin
ledarroll genom ökad
självkännedom och ökad förståelse
för ledarskap.

• Deltagaren har ökad självinsikt
och självkänsla och kapaciteten
att anpassa sitt ledarskap för olika
situationer

• Deltagaren är tryggare och tydligare
i sitt personliga ledarskap.

• Deltagaren har tillgodosett sig viss
praktiska verktyg och övningar att
tillämpa i sin verksamhet.

• Deltagaren är inspirerad till
fortsatt engagemang i KFUM och
djup förståelse för rörelsens
påverkan för individer och
samhälle.

FOKUS

•

• Deltagaren förstår att vem som
helst kan bli en ledare inom KFUM,
inklusive hen själv.

• Deltagaren förstår hur Body. Mind.
Spirit. kan tillämpas i verksamheten
och i sitt eget ledarskap samt har
förståelse för verksamhetsidén och
om möjligheter inom KFUMrörelsen.

MÅLGRUPP

Aktiva ledare med flera års
ledarerfarenhet, gärna f.d. Marydeltagare

George och Williams. En Emma
deltagare utan George/Williams
erfarenhet kan göra dessa individuellt
online inför deltagande i Emma.

George, Williams och Emma

Emma och/eller Mary

• KFUM idé och värdegrund

• Grupputveckling (IMGD)

• Facilitatorrollen

• Värderingar & drivkrafter

• Body. Mind. Spirit.

• Praktiskt ledarskap som utbildare

• Introduktion till grupputveckling

• KFUK-KFUM - Möjligheter

• Feedback (utvecklande &
stärkande)
• Konflikthantering (NVC fördjupning)

• Body.Mind.Spirit i verksamhet och
utbildning

• JOHARI fönster

• Feedback

• Transaktionsanalys

• Kommunikation

• KFUM värdegrund, organisation,
målsättning, möjligheter

• NVC

• Primär: ledare i åldern 15-18 år.

• Sekundär: Deltagare i
verksamheten, nya (äldre) ledare
och även externa intressenter

• Sekundär målgrupp: Nya (äldre)
ledare

Ingen förväntat förkunskap

Ingen förväntat förkunskap

• KFUM Sveriges idé, målsättning
och värdegrund

• Ledare & ledaregenskaper

• Body. Mind. Spirit.
• Förändringsmodell: Space ->
Transformation -> Impact
• KFUMs organisation
• YMCA Världsrörelse
• YWCA Världsrörelse

• Rörelsen tillgodoser ett kontinuerligt
behov av kompetenta och
engagerande Emma-utbildare.

Primär: aktiva ledare med minst två
års ledarerfarenhet, från 20 år och
uppåt.

• Primär: ledare i åldern 15-20 år.

•

• Primär: aktiva ledare i åldern 17-25
år.
• Sekundär: Aktiva ledare i åldern 1765 år. Deltagare bör ha någon form
av ledarerfarenhet.

FÖRKUNSKAP

INNEHÅLL

• Deltagaren har god förståelse för
minst fem av kurspassen inom
Emma.

•

• Kommunikation (jag-budskap)

• Konflikthantering (bl.a. NVC)

• Konflikthantering (grunderna i
NVC)

• Feedback

• Feedback (introduktion till
feedback, fokus på stärkande
feedback)

• Grupputveckling (FIRO)
• Normer & normkritik
• Normer & normkritik fördjupning
• Härskartekniker
• Coachande samtal
• Personlig kommunikation

• Praktiska övningar och verktyg
• Personlig kommunikation

• KFUMs policier och värdegrund

• Grupprocess (FIRO)
• Normer & kritik
• Normer & normkritik fördjupning
• Coachande samtal

