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Fritidsledare? 
Hej Dennis! Vad jobbar du med? 

Jag arbetar som fritidsledare på en högstadieskola. Min uppgift 

är att driva skolans värdegrundsarbete genom att hålla lektioner 

i årskurs 8 och 9 som handlar om våldsprevention, men också 

att driva frågan bland personalen på skolan. Jag ska också 

finnas tillhands för elever som en trygg vuxen under skoldagen, 

detta genom att röra mig i korridorerna och stötta som extra 

person under vissa lektioner. 

Vad var det bästa med dina år hos oss på 

Värnamo Folkhögskolas Fritidsledarutbildning? 

Det bästa med utbildningen var gemenskapen med klassen, och 

att det var en väldigt bra mix mellan praktiskt och teoretiskt 

arbete. 

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på 

att läsa till fritidsledare? 

Oavsett om du kommer arbeta som fritidsledare efter 

utbildningen eller ej så rekommenderar jag utbildningen starkt! 

Man växer väldigt mycket som person och får en annan syn på 

livet. Du får också många goda kunskaper att ta med dig - både 

i din yrkesroll och i den egna tillvaron. 

 

 

 

”Jag 

rekommenderar 

utbildningen 

starkt!” 
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Fritidsledare? 
Hej Filippa! Vad jobbar du med? 

Jag är fritidsledare med ett samordningsuppdrag i Jönköpings 

kommun. Mina arbetsuppgifter är att ge ungdomar mellan 10 

och 25 år en meningsfull fritid. Jag sitter även i olika sam-

verkansgrupper, exempelvis tillsammans med polis, fältare och 

skola. Jag ansvarar också för verksamhetens ekonomi och 

statistik. 

Vad var det bästa med dina år hos oss på 

Värnamo Folkhögskolas Fritidsledarutbildning? 

Det bästa med utbildningen var bland annat de olika resorna vi 

gjorde tillsammans, till exempel kanothajken, seglarveckan och 

fjällvandringen. Där lärde vi känna varandra och oss själva, och 

jag fick dessutom prova på olika aktiviteter som jag inte hade 

gjort annars. 

Jag gillade även de teoretiska lektionerna i skolan, där vi fick 

diskutera väldigt mycket. Vi utbytte ständigt erfarenheter och 

fick därmed nya perspektiv på saker och ting. 

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på 

att läsa till fritidsledare? 

Till den som funderar på att söka skulle jag absolut 

rekommendera Fritidsledarutbildningen på Värnamo Folk-

högskola. Man får lära sig mycket och jag fick ett otroligt roligt 

och utvecklande arbete efteråt!  

 

”Jag ångrar 

verkligen inte att 

jag sökte till 

utbildningen!” 
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Fritidsledare? 
Hej Niklas! Vad jobbar du med? 

Jag är fältsekreterare och arbetar på socialtjänsten med före-

byggande arbete riktat mot ungdomar. Detta sker genom 

uppsökande verksamhet på ungdomars arenor och samarbete 

med skola, fritidsgård, polis och andra aktörer som jobbar med 

ungdomar. 

Vad var det bästa med dina år hos oss på 

Värnamo Folkhögskolas Fritidsledarutbildning?  

Praktikperioderna där man fick möjlighet att jobba med 

utbildningens teoretiska delar ute i verkligheten var mycket 

givande. Även utbildningens praktiska moment, så som 

temadagar, sportlovsaktiviteter och andra projekt gav väldigt 

mycket.   

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på 

att läsa till fritidsledare? 

Till den som vill arbeta med ungdomar är detta en utbildning 

där du kommer få möjlighet till att utveckla dig både teoretiskt 

och praktiskt. 

Innan du söker så testa gärna att engagera dig som ledare i en 

frivillig ungdomsverksamhet, till exempel i en idrottsförening 

eller inom kyrkan. Utbildningen kommer att ge dig frågor, 

erfarenheter och med största sannolikhet en hel del skratt!   

 

 

”Utbildningen 

utvecklar dig 

både teoretiskt 

och praktiskt” 
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Fritidsledare? 
Hej Lizette! Vad jobbar du med? 

Jag är fritidsledare på en fritidsgård för ungdomar som går i 

årskurs 7-9. Min arbetsuppgift är först och främst att ge 

ungdomarna en meningsfull fritid. Jag gör allt från att bre 

mackor, spela biljard och åka på resor till att ha allvarliga samtal 

och konflikthantering. 

Vad var det bästa med dina år hos oss på 

Värnamo Folkhögskolas Fritidsledarutbildning?  

Det bästa med utbildningen var att man fick lära sig så mycket – 

främst om sig själv! Jag utvecklades mycket och vågade göra 

saker som jag aldrig gjort innan. Resorna vi gjorde gav mig 

upplevelser och erfarenheter jag aldrig fått om jag inte gått 

utbildningen. Och jag fick vänner för livet! 

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på 

att läsa till fritidsledare? 

Jag rekommenderar verkligen utbildningen! Man får lära sig så 

mycket och det är en rolig utbildning. De två åren på Värnamo 

Folkhögskola är bland de bästa jag varit med om. 

Att arbeta med människor och ungdomar ger så otroligt 

mycket, och fritidsledare har en viktig roll i dagens samhälle. 

Många ungdomar har det tufft och behöver en extra vuxen att 

luta sig emot. 

”Tveka inte 

utan sök!” 


