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INSTRUKTION FÖR TJÄNSTEN SOM LEDARE FÖR BARN- OCH
UNGDOMSARBETET I KORSNÄS FÖRSAMLING

Godkänd den........................ av kyrkorådet
(och i fråga om 6 § den.....................av kyrkofullmäktige )

1§
Utöver vad som annars stadgas eller föreskrivs tillämpas bestämmelserna i denna instruktion
på tjänsten som ledare för ungdomsarbetet och på dess innehavare.
KL 6:14; 10:4, KO 3:3,3; 6:1-7; 6:10,3-4; 6:34,3-4; 6:51.
Tjänstestadgan
Tjänstekollektivavtalet
Instruktionen för barnarbetet/fostran
Instruktionen för direktionen för barnarbetet/fostran
Språkstadgan
Reglementet för skriftskola
2§
Behörighetsvillkor för tjänsten är examen som ledare för barn- och/eller ungdomsarbetare i
kyrkan som biskopsmötet godkänt/examen som ledare för ungdomsarbetare i kyrkan samt den
specialiserande utbildning till ledare för barnarbete som biskopsmötet godkänt eller annan
lämplig utbildning och erfarenhet. Av tjänsteinnehavaren förutsätts god förmåga att förstå och
uttrycka sig på svenska i tal och skrift och nöjaktig förmåga att förstå och uttrycka sig på finska
i tal och skrift.
3§
Kyrkoherden är chef för ledaren för ungdomsarbetet.
4§
Ledarens för barn- och ungdomsarbetet uppgift är att främja församlingens fostran med
vilken avsikten är att hjälpa barn, ungdomar och deras familjer att leva som kristna och att
vara aktiva medlemmar i församlingen.
5§
1 mom.
Ledarens för ungdomsarbetet uppgift är att som direktionens för arbetsområdet hjälp och med
iakttagande anvisningar
1) planera, koordinera och ha tillsyn över samt handleda och utföra ungdoms- och
barnarbete i olika former samt inlemma det som en del i den helhet som församlingslivet och
gudstjänstlivet utgör bl.a. genom att
a. Handha förädra-barn-grupper
b. Besöka skolorna för att hålla andakter och på annat sätt bekantgöra
församlingens barn- och ungdomsverksamhet
c. Handha den kristna fostran inom scoutverksamheten genom att handleda ledarna
samt vid behov delta i scoutträffar.
d. Ansvara för läger och utfärder för barn och ungdomar.
-vänd-

2

e. Ansvara för inventarier och material som ställs till barn- och
ungdomsarbetsledarens förfogande.
f. Föra förteckning över söndagsskolor, junior- och ungdomsgrupper samt inge
nödiga statistiska data om deras verksamhet.
2) värva frivillig arbetskraft som behövs i ungdoms- och barnarbetet och sörja för att
dessa samt vikarier och tillfälligt anställd arbetskraft får utbildning, resurser och handledning,
3) följa utvecklingen inom ungdoms- och barnarbetet i prosteriet, stiftet och kyrkan samt
samarbeta med andra församlingar, med det kommunala skol- och ungdomsväsendet och med
övriga organisationer inom området,
4) främja ekumeniken på sitt arbetsområde samt en utveckling mot internationalism och
mångkultur,
5) vara sakkunnig på sitt område samt svara för den inre och yttre informationen om
ungdomsarbetet/ungdoms- och barnarbetet,
6) om så bestäms, sätta upp protokoll vid direktionens möten,
7) utföra övriga av chefen givna uppgifter.
2 mom.
Ledaren för ungdomsarbetet deltar i konfirmandarbetet i enlighet med reglementet för
skriftskolan och den plan för konfirmandundervisningen som kyrkorådet årligen godkänner.

6§
Ledaren för ungdomsarbetet skall
1) bereda och för direktionen för arbetsområdet föredra ärenden som gäller barn- och
ungdomsarbetet, om inte uppgiften åligger en annan tjänsteinnehavare,
2) sörja för att besluten om ungdomsarbetet verkställs, om inte uppgiften åligger en
annan tjänsteinnehavare,
3) utarbeta en verksamhetsplan och ett budgetförslag för ungdomsarbetet/ungdoms- och
barnarbetet följande år,
4) följa upp verksamhetsplanen och budgetförslaget och sätta upp en
verksamhetsberättelse om ungdomsarbetet/ungdoms- och barnarbetet under det föregående
året,
5) vara arbetsledare för tillfälligt anställda inom ungdoms- och barnarbetet samt övriga
arbetstagare och tjänsteinnehavare i den omfattning som besluts i arbetsfördelningsplanen,
samt
6) inom ramen för godkänd budget anställa för högst 5 dagar tillfällig arbetskraft som
behövs på arbetsområdet samt godkänna räkningar av för arbetsområdet nödvändig
upphandling, inom den gräns kyrkorådet satt. Föra beslutsförteckning över sina beslut utom i
fråga om räkningar som avses i denna punkt.
7§
I direktionens i fråga instruktion fastställs ledarens för ungdomsarbetets rätt att närvara och
att yttra sig vid direktionens möten.
8§
Ledaren för ungdomsarbetet måste underordna sig eventuella ändringar i denna instruktion.
_________
Denna instruktion träder i kraft den…………...och med den upphävs från och med samma
datum den tidigare instruktionen antagen 22.8.2001

