
INFORMATION / INSTRUKTION 
LEDARUTBILDNINGEN UT DEL 2 
Välkommen 
…till andra delen i SAU:s Ledarutbildning, UT. Det har gått en lång tid sedan del 1 
släpptes, men vi kommer nu att öka takten vad gäller utgivningar. Under 2015 
kommer vi att släppa ytterligare 2 avsnitt under våren, i slutet av januari och i mitten  
av mars, samt ytterligare 2 avsnitt under hösten. 
 
Vi har valt detta format av flera anledningar, bland annat: 

 Tillgänglighet 
Vi hoppas att det ska kännas smidigt och enkelt för er att ta del av detta utan jättestora 
förberedelser eller krav på utrustning. 

 Flexibilitet 
Ni använder detta när ni vill och det passar er situation. Kanske genom att be ledargruppen 
stanna kvar en timme extra när ni ändå möts, eller så gör ni en uppmuntrande ledarlunch med 
föreningens alla olika ledare i samband med t.ex. en Gudstjänst. 
Hur ni gör – det avgör ni bäst själva! 

 Enkelhet 
Ambitionen är att detta ska vara enkelt, och vi tror att i det enkla så tangeras ofta det ärliga och 
innerliga. Alla som finns med har något att bidra med, och varje sammanhang kan hitta svar 
utifrån sina egna förutsättningar. 

 
Vad behövs? 
En dator med internetuppkoppling, alt. att man laddat hem filen i förväg. 
Projektor och högtalare (om man är flera, i en mindre grupp kan en dator vara tillräckligt) 
Skrivare (för frågor och information som bifogas) 
 
Hur gör man? 
Vi har tänkt så här: 
1. Bestäm en tidpunkt då ni möts. För att få det extra trevligt: delegera fikaansvar! 
2. Kontrollera att ovanstående teknik finns att tillgå. 
3. Träffas, titta på filmen, samtala och dela era tankar med varandra. 
4. Vi tror bön är viktigt: avsluta därför gärna samtalet med att be för och med varandra och be om Guds 
goda närhet i era tankar och i ert ledarskap framöver. 
Gör det enkelt och kravlöst! 
 
Att tänka på i samtalet: 

 Ge varandra tid, utrymme och respekt. Olika åsikter och tankar är oftast berikande, så var mån 
om att skapa förutsättningar för det öppna samtalet ”hjärta till hjärta”. 

 Lås er inte vid att hitta ett rätt svar! Sanningen har många dimensioner och uttryck – ta tillvara på 
det. 

 Se frågorna som en hjälp, inte en styrd mall. Bubblar andra frågor upp som känns viktigare, ta 
tillvara på dem, och låt ert samtal få bli just ert. Landar ert samtal någon annanstans än där ni 
först tänkt – då kanske ni hade behov av att prata om just detta? 

 
Respons – ja tack! 
Vi vill gärna ha respons på UT. Därför får ni mer än gärna höra av er till oss. Vi tar tacksamt emot både ris 
och ros för att fortsätta att utveckla UT. 
Kontaktperson för UT är Mikael Celinder, mikael.celinder@sau.nu  -  036-30 61 77 
 
LYCKA TILL! 
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