27 mars 2017
Ny undersökning:

Alla fritidsledare i Blekinge har jobb efter examen
Bland de som tog fritidsledarexamen i Blekinge under 2016 hade samtliga en relevant
anställning sex månader senare. Det visar en ny undersökning gjord av
samverkansorganisationen Fritidsledarskolorna.
− Det är glädjande att kommuner och många andra aktörer ser vilket stort värde som finns i att erbjuda
en meningsfull fritid för alla. Fritidsledare i hela Sverige arrangerar varje vecka allt från filmkvällar och
fotbollsturneringar till viktiga fikaträffar för nyanlända, säger Per-Arne Höög, kursföreståndare på
Jämshögs Folkhögskola.
Varje år tar drygt 300 studerande examen från den tvååriga fritidsledarutbildningen, som ges på 21
folkhögskolor runt om i landet. Hela 90 procent av de som tog examen arbetar i verksamheter där
kompetenser från fritidsledarutbildningen efterfrågas. Motsvarande siffra i Blekinge är 100 procent.
− Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra
relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda
möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand, ordförande för
Fritidsledarskolorna.
De flesta fritidsledare jobbar i skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
Arbetet spänner över många verksamhetsområden, från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till
boenden för barn och unga. Många fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis
personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.
För mer information, kontakta gärna
Per-Arne Höög, kursföreståndare på Jämshögs Folkhögskola, 076-812 94 51, perarne.hoog@folkbildning.net.
Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna, 076-546 44 17, eva.gullstrand@hvilan.se.
Mikael Johansson, styrelseledamot i Fritidsledarskolorna, 070-578 12 16,
mikael.d.johansson.gamleby@folkbildning.net.
Om undersökningen
Undersökningen gjordes under våren 2017 av Fritidsledarskolorna. Alla 316 studenter som avslutat sin
folkhögskoleutbildning till fritidsledare under 2016 tillfrågades. 287 personer svarade, vilket motsvarar
en svarsfrekvens om 91 procent.
Hela rapporten ”Vart tog de vägen” finns på www.fritidsledare.se.

Fritidsledarskolorna är samarbetsorganisationen för folkhögskolor med fritidsledarutbildning. Fritidsledarskolorna samverkar
bland annat kring information, forsknings- och utvecklingsprogram, lärarfortbildning, litteraturproduktion och kvalitetssäkring.
Grunden i kvalitetsarbetet är den gemensamma utbildningsplanen från 2010. Mer information finns på www.fritidsledare.se.

27 mars 2017
Ny undersökning:

Nio av tio fritidsledare i Jönköpings län har jobb efter examen
Bland de som tog fritidsledarexamen i Jönköpings län under 2016 hade nio av tio en relevant
anställning sex månader senare. Det visar en ny undersökning gjord av
samverkansorganisationen Fritidsledarskolorna.
− Det är glädjande att kommuner och många andra aktörer ser vilket stort värde som finns i att erbjuda
en meningsfull fritid för alla. Fritidsledare i hela Sverige arrangerar varje vecka allt från filmkvällar och
fotbollsturneringar till viktiga fikaträffar för nyanlända, säger Carolina Barkstedt, kursföreståndare på
Värnamo Folkhögskola.
Varje år tar drygt 300 studerande examen från den tvååriga fritidsledarutbildningen, som ges på 21
folkhögskolor runt om i landet. Hela 90 procent av de som tog examen arbetar i verksamheter där
kompetenser från fritidsledarutbildningen efterfrågas. Motsvarande siffra i Jönköpings län är 91
procent.
− Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra
relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda
möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand, ordförande för
Fritidsledarskolorna.
De flesta fritidsledare jobbar i skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
Arbetet spänner över många verksamhetsområden, från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till
boenden för barn och unga. Många fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis
personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.
För mer information, kontakta gärna
Carolina Barkstedt, kursföreståndare på Värnamo Folkhögskola, 070-556 31 25,
carolina.barkstedt@rjl.se.
Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna, 076-546 44 17, eva.gullstrand@hvilan.se.
Mikael Johansson, styrelseledamot i Fritidsledarskolorna, 070-578 12 16,
mikael.d.johansson.gamleby@folkbildning.net.
Om undersökningen
Undersökningen gjordes under våren 2017 av Fritidsledarskolorna. Alla 316 studenter som avslutat sin
folkhögskoleutbildning till fritidsledare under 2016 tillfrågades. 287 personer svarade, vilket motsvarar
en svarsfrekvens om 91 procent.
Hela rapporten ”Vart tog de vägen” finns på www.fritidsledare.se.

Fritidsledarskolorna är samarbetsorganisationen för folkhögskolor med fritidsledarutbildning. Fritidsledarskolorna samverkar
bland annat kring information, forsknings- och utvecklingsprogram, lärarfortbildning, litteraturproduktion och kvalitetssäkring.
Grunden i kvalitetsarbetet är den gemensamma utbildningsplanen från 2010. Mer information finns på www.fritidsledare.se.

27 mars 2017
Ny undersökning:

Åtta av tio fritidsledare i Kalmar län har jobb efter examen
Bland de som tog fritidsledarexamen i Kalmar län under 2016 hade åtta av tio en relevant
anställning sex månader senare. Det visar en ny undersökning gjord av
samverkansorganisationen Fritidsledarskolorna.
− Det är glädjande att kommuner och många andra aktörer ser vilket stort värde som finns i att erbjuda
en meningsfull fritid för alla. Fritidsledare i hela Sverige arrangerar varje vecka allt från filmkvällar och
fotbollsturneringar till viktiga fikaträffar för nyanlända, säger Bibbi Björk Eriksson, kursföreståndare på
Vimmerby Folkhögskola.
Varje år tar drygt 300 studerande examen från den tvååriga fritidsledarutbildningen, som ges på 21
folkhögskolor runt om i landet. Hela 90 procent av de som tog examen arbetar i verksamheter där
kompetenser från fritidsledarutbildningen efterfrågas. Motsvarande siffra i Kalmar län är 83 procent.
− Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra
relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda
möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand, ordförande för
Fritidsledarskolorna.
De flesta fritidsledare jobbar i skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
Arbetet spänner över många verksamhetsområden, från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till
boenden för barn och unga. Många fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis
personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.
För mer information, kontakta gärna
Bibbi Björk Eriksson, kursföreståndare på Vimmerby Folkhögskola, 070-360 80 85, bibbi.bjorkeriksson@folkbildning.net.
Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna, 076-546 44 17, eva.gullstrand@hvilan.se.
Mikael Johansson, styrelseledamot i Fritidsledarskolorna och kursföreståndare på Gamleby
Folkhögskola, 070-578 12 16, mikael.d.johansson.gamleby@folkbildning.net.
Om undersökningen
Undersökningen gjordes under våren 2017 av Fritidsledarskolorna. Alla 316 studenter som avslutat sin
folkhögskoleutbildning till fritidsledare under 2016 tillfrågades. 287 personer svarade, vilket motsvarar
en svarsfrekvens om 91 procent.
Hela rapporten ”Vart tog de vägen” finns på www.fritidsledare.se.

Fritidsledarskolorna är samarbetsorganisationen för folkhögskolor med fritidsledarutbildning. Fritidsledarskolorna samverkar
bland annat kring information, forsknings- och utvecklingsprogram, lärarfortbildning, litteraturproduktion och kvalitetssäkring.
Grunden i kvalitetsarbetet är den gemensamma utbildningsplanen från 2010. Mer information finns på www.fritidsledare.se.

27 mars 2017
Ny undersökning:

Nio av tio fritidsledare i Kronoberg har jobb efter examen
Bland de som tog fritidsledarexamen i Kronoberg under 2016 hade nio av tio en relevant
anställning sex månader senare. Det visar en ny undersökning gjord av
samverkansorganisationen Fritidsledarskolorna.
− Det är glädjande att kommuner och många andra aktörer ser vilket stort värde som finns i att erbjuda
en meningsfull fritid för alla. Fritidsledare i hela Sverige arrangerar varje vecka allt från filmkvällar och
fotbollsturneringar till viktiga fikaträffar för nyanlända, säger Ingemar Nilsson, kursföreståndare på
Markaryds Folkhögskola.
Varje år tar drygt 300 studerande examen från den tvååriga fritidsledarutbildningen, som ges på 21
folkhögskolor runt om i landet. Hela 90 procent av de som tog examen arbetar i verksamheter där
kompetenser från fritidsledarutbildningen efterfrågas. Motsvarande siffra i Kronoberg är 86 procent.
− Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra
relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda
möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand, ordförande för
Fritidsledarskolorna.
De flesta fritidsledare jobbar i skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
Arbetet spänner över många verksamhetsområden, från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till
boenden för barn och unga. Många fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis
personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.
För mer information, kontakta gärna
Ingemar Nilsson, kursföreståndare på Markaryds Folkhögskola, 070-600 46 17.
Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna, 076-546 44 17, eva.gullstrand@hvilan.se.
Mikael Johansson, styrelseledamot i Fritidsledarskolorna, 070-578 12 16,
mikael.d.johansson.gamleby@folkbildning.net.
Om undersökningen
Undersökningen gjordes under våren 2017 av Fritidsledarskolorna. Alla 316 studenter som avslutat sin
folkhögskoleutbildning till fritidsledare under 2016 tillfrågades. 287 personer svarade, vilket motsvarar
en svarsfrekvens om 91 procent.
Hela rapporten ”Vart tog de vägen” finns på www.fritidsledare.se.

Fritidsledarskolorna är samarbetsorganisationen för folkhögskolor med fritidsledarutbildning. Fritidsledarskolorna samverkar
bland annat kring information, forsknings- och utvecklingsprogram, lärarfortbildning, litteraturproduktion och kvalitetssäkring.
Grunden i kvalitetsarbetet är den gemensamma utbildningsplanen från 2010. Mer information finns på www.fritidsledare.se.

27 mars 2017
Ny undersökning:

Nio av tio fritidsledare i Skåne har jobb efter examen
Bland de som tog fritidsledarexamen i Skåne under 2016 hade nio av tio en relevant anställning
sex månader senare. Det visar en ny undersökning gjord av samverkansorganisationen
Fritidsledarskolorna.
− Det är glädjande att kommuner och många andra aktörer ser vilket stort värde som finns i att erbjuda
en meningsfull fritid för alla. Fritidsledare i hela Sverige arrangerar varje vecka allt från filmkvällar och
fotbollsturneringar till viktiga fikaträffar för nyanlända, säger Eva Gullstrand, kursföreståndare på
Folkhögskolan Hvilan och ordförande för Fritidsledarskolorna.
Varje år tar drygt 300 studerande examen från den tvååriga fritidsledarutbildningen, som ges på 21
folkhögskolor runt om i landet. Hela 90 procent av de som tog examen arbetar i verksamheter där
kompetenser från fritidsledarutbildningen efterfrågas. Även bland de som tog fritidsledarexamen i
Skåne var motsvarande siffra 90 procent.
− Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra
relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda
möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand.
De flesta fritidsledare jobbar i skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
Arbetet spänner över många verksamhetsområden, från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till
boenden för barn och unga. Många fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis
personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.
För mer information, kontakta gärna
Eva Gullstrand, kursföreståndare på Folkhögskolan Hvilan och ordförande för Fritidsledarskolorna,
076-546 44 17, eva.gullstrand@hvilan.se.
Mikael Johansson, styrelseledamot i Fritidsledarskolorna, 070-578 12 16,
mikael.d.johansson.gamleby@folkbildning.net.
Om undersökningen
Undersökningen gjordes under våren 2017 av Fritidsledarskolorna. Alla 316 studenter som avslutat sin
folkhögskoleutbildning till fritidsledare under 2016 tillfrågades. 287 personer svarade, vilket motsvarar
en svarsfrekvens om 91 procent.
Hela rapporten ”Vart tog de vägen” finns på www.fritidsledare.se.

Fritidsledarskolorna är samarbetsorganisationen för folkhögskolor med fritidsledarutbildning. Fritidsledarskolorna samverkar
bland annat kring information, forsknings- och utvecklingsprogram, lärarfortbildning, litteraturproduktion och kvalitetssäkring.
Grunden i kvalitetsarbetet är den gemensamma utbildningsplanen från 2010. Mer information finns på www.fritidsledare.se.

27 mars 2017
Ny undersökning:

Nio av tio fritidsledare i Stockholms län har jobb efter examen
Bland de som tog fritidsledarexamen i Stockholms län under 2016 hade nio av tio en relevant
anställning sex månader senare. Det visar en ny undersökning gjord av
samverkansorganisationen Fritidsledarskolorna.
− Det är glädjande att kommuner och många andra aktörer ser vilket stort värde som finns i att erbjuda
en meningsfull fritid för alla. Fritidsledare i hela Sverige arrangerar varje vecka allt från filmkvällar och
fotbollsturneringar till viktiga fikaträffar för nyanlända, säger Daniel Backgård, kursföreståndare på
Bromma Folkhögskola.
Varje år tar drygt 300 studerande examen från den tvååriga fritidsledarutbildningen, som ges på 21
folkhögskolor runt om i landet. Hela 90 procent av de som tog examen arbetar i verksamheter där
kompetenser från fritidsledarutbildningen efterfrågas. Motsvarande siffra i Stockholms län är 93
procent.
− Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra
relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda
möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand, ordförande för
Fritidsledarskolorna.
De flesta fritidsledare jobbar i skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
Arbetet spänner över många verksamhetsområden, från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till
boenden för barn och unga. Många fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis
personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.
För mer information, kontakta gärna
Daniel Backgård, kursföreståndare på Bromma Folkhögskola, 08-636 23 41,
daniel.backgard@brommafolkhogskola.se.
Lennart Hansson, kursföreståndare på Sigtuna Folkhögskola, 072-165 70 40,
lennart.hansson@sigtunafolkhogskola.se.
Martin Wikström, biträdande rektor på Skarpnäcks Folkhögskola, 072-735 18 48,
wikstrom@skarpnacksfolkhogskola.se.
Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna, 076-546 44 17, eva.gullstrand@hvilan.se.
Mikael Johansson, styrelseledamot i Fritidsledarskolorna, 070-578 12 16,
mikael.d.johansson.gamleby@folkbildning.net
Om undersökningen
Undersökningen gjordes under våren 2017 av Fritidsledarskolorna. Alla 316 studenter som avslutat sin
folkhögskoleutbildning till fritidsledare under 2016 tillfrågades. 287 personer svarade, vilket motsvarar
en svarsfrekvens om 91 procent.
Hela rapporten ”Vart tog de vägen” finns på www.fritidsledare.se.

Fritidsledarskolorna är samarbetsorganisationen för folkhögskolor med fritidsledarutbildning. Fritidsledarskolorna samverkar
bland annat kring information, forsknings- och utvecklingsprogram, lärarfortbildning, litteraturproduktion och kvalitetssäkring.
Grunden i kvalitetsarbetet är den gemensamma utbildningsplanen från 2010. Mer information finns på www.fritidsledare.se.

27 mars 2017
Ny undersökning:

Åtta av tio fritidsledare i Värmland har jobb efter examen
Bland de som tog fritidsledarexamen i Värmland under 2016 hade åtta av tio en relevant
anställning sex månader senare. Det visar en ny undersökning gjord av
samverkansorganisationen Fritidsledarskolorna.
− Det är glädjande att kommuner och många andra aktörer ser vilket stort värde som finns i att erbjuda
en meningsfull fritid för alla. Fritidsledare i hela Sverige arrangerar varje vecka allt från filmkvällar och
fotbollsturneringar till viktiga fikaträffar för nyanlända, säger Öyvind Alster, kursföreståndare på
Kristinehamns Folkhögskola.
Varje år tar drygt 300 studerande examen från den tvååriga fritidsledarutbildningen, som ges på 21
folkhögskolor runt om i landet. Hela 90 procent av de som tog examen arbetar i verksamheter där
kompetenser från fritidsledarutbildningen efterfrågas. Motsvarande siffra i Värmland är 85 procent.
− Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra
relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda
möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand, ordförande för
Fritidsledarskolorna.
De flesta fritidsledare jobbar i skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
Arbetet spänner över många verksamhetsområden, från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till
boenden för barn och unga. Många fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis
personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.
För mer information, kontakta gärna
Öyvind Alster, kursföreståndare på Kristinehamns Folkhögskola, 0550-392 71,
oyvind.alster@regionvarmland.se.
Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna, 076-546 44 17, eva.gullstrand@hvilan.se.
Mikael Johansson, styrelseledamot i Fritidsledarskolorna, 070-578 12 16,
mikael.d.johansson.gamleby@folkbildning.net
Om undersökningen
Undersökningen gjordes under våren 2017 av Fritidsledarskolorna. Alla 316 studenter som avslutat sin
folkhögskoleutbildning till fritidsledare under 2016 tillfrågades. 287 personer svarade, vilket motsvarar
en svarsfrekvens om 91 procent.
Hela rapporten ”Vart tog de vägen” finns på www.fritidsledare.se.

Fritidsledarskolorna är samarbetsorganisationen för folkhögskolor med fritidsledarutbildning. Fritidsledarskolorna samverkar
bland annat kring information, forsknings- och utvecklingsprogram, lärarfortbildning, litteraturproduktion och kvalitetssäkring.
Grunden i kvalitetsarbetet är den gemensamma utbildningsplanen från 2010. Mer information finns på www.fritidsledare.se.

27 mars 2017
Ny undersökning:

Nio av tio fritidsledare i Västra Götaland har jobb efter examen
Bland de som tog fritidsledarexamen i Västra Götaland under 2016 hade nio av tio en relevant
anställning sex månader senare. Det visar en ny undersökning gjord av
samverkansorganisationen Fritidsledarskolorna.
− Det är glädjande att kommuner och många andra aktörer ser vilket stort värde som finns i att erbjuda
en meningsfull fritid för alla. Fritidsledare i hela Sverige arrangerar varje vecka allt från filmkvällar och
fotbollsturneringar till viktiga fikaträffar för nyanlända, säger Nina Forslund, kursföreståndare på
Göteborgs Folkhögskola.
Varje år tar drygt 300 studerande examen från den tvååriga fritidsledarutbildningen, som ges på 21
folkhögskolor runt om i landet. Hela 90 procent av de som tog examen arbetar i verksamheter där
kompetenser från fritidsledarutbildningen efterfrågas. Motsvarande siffra i Västra Götaland är 89
procent.
− Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra
relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda
möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand, ordförande för
Fritidsledarskolorna.
De flesta fritidsledare jobbar i skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
Arbetet spänner över många verksamhetsområden, från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till
boenden för barn och unga. Många fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis
personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.
För mer information, kontakta gärna
Nina Forslund, kursföreståndare på Göteborgs Folkhögskola, 070-848 98 16,
nina.forslund@vgregion.se.
Susanne Johansson Tiberg, lärare på Axevalla Folkhögskola, 073-390 79 77,
susanne@axevalla.fhsk.se.
Åke Arvidsson, kursföreståndare på Ljungskile Folkhögskola, 0522-68 69 26, ake@ljungskile.org.
Mikael Norén, biträdande rektor på Vara Folkhögskola, 0512-579 93, mikael.noren@vgregion.se.
Bengt Sahlberg, kursföreståndare på Viskadalens Folkhögskola, 0320-183 20,
bengt.sahlberg@vsaf.nu.
Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna, 076-546 44 17, eva.gullstrand@hvilan.se.
Mikael Johansson, styrelseledamot i Fritidsledarskolorna, 070-578 12 16,
mikael.d.johansson.gamleby@folkbildning.net
Om undersökningen
Undersökningen gjordes under våren 2017 av Fritidsledarskolorna. Alla 316 studenter som avslutat sin
folkhögskoleutbildning till fritidsledare under 2016 tillfrågades. 287 personer svarade, vilket motsvarar
en svarsfrekvens om 91 procent.
Hela rapporten ”Vart tog de vägen” finns på www.fritidsledare.se.

Fritidsledarskolorna är samarbetsorganisationen för folkhögskolor med fritidsledarutbildning. Fritidsledarskolorna samverkar
bland annat kring information, forsknings- och utvecklingsprogram, lärarfortbildning, litteraturproduktion och kvalitetssäkring.
Grunden i kvalitetsarbetet är den gemensamma utbildningsplanen från 2010. Mer information finns på www.fritidsledare.se.

27 mars 2017
Ny undersökning:

Åtta av tio fritidsledare i Örebro län har jobb efter examen
Bland de som tog fritidsledarexamen i Örebro län under 2016 hade åtta av tio en relevant
anställning sex månader senare. Det visar en ny undersökning gjord av
samverkansorganisationen Fritidsledarskolorna.
− Det är glädjande att kommuner och många andra aktörer ser vilket stort värde som finns i att erbjuda
en meningsfull fritid för alla. Fritidsledare i hela Sverige arrangerar varje vecka allt från filmkvällar och
fotbollsturneringar till viktiga fikaträffar för nyanlända, säger Mari Spraak, samordnare
fritidsledarutbildningen på Örebro fritidsledarutbildning.
Varje år tar drygt 300 studerande examen från den tvååriga fritidsledarutbildningen, som ges på 21
folkhögskolor runt om i landet. Hela 90 procent av de som tog examen arbetar i verksamheter där
kompetenser från fritidsledarutbildningen efterfrågas. Motsvarande siffra i Örebro län är 84 procent.
− Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra
relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda
möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand, ordförande för
Fritidsledarskolorna.
De flesta fritidsledare jobbar i skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
Arbetet spänner över många verksamhetsområden, från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till
boenden för barn och unga. Många fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis
personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.
För mer information, kontakta gärna
Mari Spraak, samordnare fritidsledarutbildningen på Örebro fritidsledarutbildning, 070-294 94 28,
mari.spraak@orebrofolkhogskola.se.
Ewa Friman, kursföreståndare på Karlskoga Folkhögskola, 070-380 25 61,
ewa.friman@karlskogafhs.se.
Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna, 076-546 44 17, eva.gullstrand@hvilan.se.
Mikael Johansson, styrelseledamot i Fritidsledarskolorna, 070-578 12 16,
mikael.d.johansson.gamleby@folkbildning.net
Om undersökningen
Undersökningen gjordes under våren 2017 av Fritidsledarskolorna. Alla 316 studenter som avslutat sin
folkhögskoleutbildning till fritidsledare under 2016 tillfrågades. 287 personer svarade, vilket motsvarar
en svarsfrekvens om 91 procent.
Hela rapporten ”Vart tog de vägen” finns på www.fritidsledare.se.

Fritidsledarskolorna är samarbetsorganisationen för folkhögskolor med fritidsledarutbildning. Fritidsledarskolorna samverkar
bland annat kring information, forsknings- och utvecklingsprogram, lärarfortbildning, litteraturproduktion och kvalitetssäkring.
Grunden i kvalitetsarbetet är den gemensamma utbildningsplanen från 2010. Mer information finns på www.fritidsledare.se.

27 mars 2017
Ny undersökning:

Nio av tio fritidsledare i Östergötland har jobb efter examen
Bland de som tog fritidsledarexamen i Östergötland under 2016 hade nio av tio en relevant
anställning sex månader senare. Det visar en ny undersökning gjord av
samverkansorganisationen Fritidsledarskolorna.
− Det är glädjande att kommuner och många andra aktörer ser vilket stort värde som finns i att erbjuda
en meningsfull fritid för alla. Fritidsledare i hela Sverige arrangerar varje vecka allt från filmkvällar och
fotbollsturneringar till viktiga fikaträffar för nyanlända, säger Marie Eriksson, kursföreståndare på Valla
Folkhögskola.
Varje år tar drygt 300 studerande examen från den tvååriga fritidsledarutbildningen, som ges på 21
folkhögskolor runt om i landet. Hela 90 procent av de som tog examen arbetar i verksamheter där
kompetenser från fritidsledarutbildningen efterfrågas. Motsvarande siffra i Östergötland är 95 procent.
− Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra
relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda
möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand, ordförande för
Fritidsledarskolorna.
De flesta fritidsledare jobbar i skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
Arbetet spänner över många verksamhetsområden, från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till
boenden för barn och unga. Många fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis
personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.
För mer information, kontakta gärna
Marie Eriksson, kursföreståndare på Valla Folkhögskola, 076-470 04 04, men@valla.fhsk.se.
Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna, 076-546 44 17, eva.gullstrand@hvilan.se.
Mikael Johansson, styrelseledamot i Fritidsledarskolorna, 070-578 12 16,
mikael.d.johansson.gamleby@folkbildning.net
Om undersökningen
Undersökningen gjordes under våren 2017 av Fritidsledarskolorna. Alla 316 studenter som avslutat sin
folkhögskoleutbildning till fritidsledare under 2016 tillfrågades. 287 personer svarade, vilket motsvarar
en svarsfrekvens om 91 procent.
Hela rapporten ”Vart tog de vägen” finns på www.fritidsledare.se.

Fritidsledarskolorna är samarbetsorganisationen för folkhögskolor med fritidsledarutbildning. Fritidsledarskolorna samverkar
bland annat kring information, forsknings- och utvecklingsprogram, lärarfortbildning, litteraturproduktion och kvalitetssäkring.
Grunden i kvalitetsarbetet är den gemensamma utbildningsplanen från 2010. Mer information finns på www.fritidsledare.se.

