SJÄLAVÅRD FÖR
UNGA
Kompetensutveckla dig och ditt team och höj kunskapen och beredskapen för
samtal med unga

Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige ökar. Framför allt unga tjejer uppger
att de lider av sömnsvårigheter, ont i magen och nedstämdhet. En undersökning
från Folkhälsomyndigheten från 2016 visar att 57 procent av de 15-åriga flickorna
anger den typen av symptom. Samtidigt mår också många pojkar dåligt och bland
dem är andelen som dör i självmord påfallande hög. Föreningen Bris lyfter
återkommande problemet att alltför många barn och unga saknar en vuxen att
anförtro sig åt. Att det finns trygga tillgängliga vuxna är därför ett viktigt
motdrag, för att visa att vuxenvärlden finns, ser och bryr sig. Därför erbjuder nu
Växjö stift och S:t Sigfrids folkhögskola en utbildning i Själavård/stöttande samtal
för unga.

Kursen genomförs av S:t Sigfrids folkhögskola i samverkan med Växjö stift. Kursen
är upplagd som en distanskurs under ett år med obligatoriska träffar, se tider
under rubriken kursupplägg.
Kursen omfattar 5 kurstillfällen under två terminer med start vårterminen 2019.
Mellan kurstillfällena bearbetas det i grupp eller individuellt med uppgifter i
dialog med lärare och andra kursdeltagare.
Kursen innehåller föreläsningar, omvärldsanalysträning, samtalsmetodik,
samtalsövningar, handledningsmetodik mm.
Kursen har ett maxantal på 25 deltagare
För mer info
Karin.Ahlqvist@svenskakyrkan.se
Monica.Sölvesdotter-Olsson@svenskakyrkan.se
Christina.Everstsson@svenskakyrkan.se
S:t Sigfrids folkhögskola,
Mimmi Lind
Kronoberg
352 63 Växjö
Tel: 0470-72 40 88
diakon@sigfrid.se

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha:
- Identifierat ungdomarnas mötesplatser i
församlingen, omvärlden och på nätet
- Identifierat vilka resurser som finns i
församlingen och vad som behöver
förstärkas
- Fått fördjupad kunskap inom
samtalsmetodik och själavård
- Fått fördjupad kunskap om ungdomars
situationer idag, med särskilt fokus kring
psykisk ohälsa, funktionsvariationer och
hbtq

KURSINNEHÅLL
OCH ANMÄLAN
Anmälan
senast 1 dec 2018
https://sigfrid.se/utbildningar-kurser/

Kostnad
Undervisningen är kostnadsfri, du betalar för kost, läromedel samt en serviceavgift.
• Kosten för hela kursen är 2300 kr/termin
(förmiddagskaffe dag 1 till eftermiddagskaffe dag 2).
• Serviceavgift 250 kr för hela kursen, i serviceavgiften ingår försäkring,
IT-kostnader och vissa gemensamma aktiviteter.
• Läromedel köps in på egen hand, uppskattad kostnad 1 000 kr.

Boende
För kursdeltagare som önskar bo på skolan tillkommer kostnad för logi och frukost på 260
kr/natt (inkl. sänglinne och handdukar).

Kursupplägg
Kursen omfattar 5 kurstillfällen under två terminer med start vårterminen 2019.
Mellan kurstillfällena bearbetas det i grupp eller individuellt med uppgifter
i dialog med lärare och andra kursdeltagare.
Kursen innehåller föreläsningar, omvärldsanalysträning, samtalsmetodik,
samtalsövningar, handledningsmetodik mm.

24-25 Januari 2019
Omvärldspaning, Själavård idag och Samtalsmetodik

7-8 Mars
Psykisk ohälsa, Suicidprevention, Självskadebeteende

16-17 Maj
Social media, Samtalsmetodik

26-27 September
Funktionsvariationer, arbete för att motverka sexuella
övergrepp, Ungas nätvanor och samtal kring porrkonsumtion

7-8 November
Tystnadsplikt, Etiska förhållningssätt, Rutiner för orosanmälningar
HBTQ och normer
Sista tillfället avslutas med en diplomering

Litteraturlista
Samtal med unga på liv och död, Elin Santell, Verbum
https://www.verbum.se/52636206-product
Att vandra på nätet – metodbok
https://www.svenskakyrkan.se/natvandrare/den-som-vandrarpa-natet
Mitt ibland oss : kyrkans utmaning kring
nätpornografin: Ulrica Stigberg, Libris förlag
Inkludera: HBTQ och jämställdhet i organisationer, Frida
Ohlsson Sandahl, Idealistas förlag
Möt mig som jag är, Therese Ericsson, Libris förlag
(Säljes under första kurstillfället 20 kr/ex)
Ompröva livet av Dan Stiwne, studentlitteratur
https://www.studentlitteratur.se/#9789144056845/Ompröva+liv
et!
Som en rörelse På spaning efter diakoni i vår tid av
Ahlqvist/Säll, Verbums
När livet stramas åt skärps blicken av Sofia Camnerin, Verbum
Domaren av Mc Ewen, Brombergs förlag
Så att jag kan komma in Kristen tro och HBTQ av Frida
Ohlsson-Sandahl och Erik Gyll

