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UNF:s bildningssystem
Tydlighet och långsiktighet är viktigt för att UNF som rörelse ska kunna skapa och behålla förståelse för
olika delar i bildningsverksamheten. UNF har ett bildningssystem för att skapa tydlighet i hur
medlemmar, föreningar, distrikt och förbund kan jobba med bildning, samt hur medlemmar kan
utvecklas i UNF. Systemet är indelat i tre rubriker.

Bildning för medlemmars utveckling
UNF har en tydlig stege för att medlemmar successivt ska kunna utvecklas i sitt engagemang och känna
att de stärks genom hela sitt engagemang.

UNF:aren

Ledaren

Höjdaren

UNF:aren
UNF:s grundutbildning riktar sig till nya medlemmar. Utgångspunkten är att alla medlemmar ska få
resonera och få förståelse för UNF. Syftet är att deltagarna får en förståelse för varför UNF finns, hur
man kan engagera sig i UNF och börja bilda relationer inom organisationen.
Målgrupp: Nya medlemmar

Ansvar: Distrikten

Ledaren
Ledaren riktar sig till de medlemmar som har gått UNF:aren och vill fördjupa sitt engagemang, samt
utvecklas i sitt ledarskap. Den ska ge förutsättningar för UNF:s medlemmar att på ett hållbart sätt
arrangera, leda och inspirera fler i UNF. Syftet är att medlemmar ska växa som nyktra ambassadörer som
vill bidra till att utveckla UNF.
Målgrupp: Medlemmar som varit med 1-2 år och är/vill vara ledare

Ansvar: Förbundet
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Höjdaren – Lagt på is till 2021
Höjdaren är UNF:s högsta utbildning. Syftet är att utveckla och bilda medlemmar som kan axla ledande
roller inom UNF eller på andra sätt bidra till organisationens utveckling. Förbundsstyrelsen beslutar
varje år inriktningen för utbildningen. Inriktningen ska bemöta behov, samt aktuella ämnen i UNF och
samhället.
Målgrupp: Medlemmar som har gedigen erfarenhet av UNF

Ansvar: Förbundet

Bildning för förtroendevalda
Förtroendevaldas kompetens och engagemang är en viktig del i UNF:s utveckling. För att de ska kunna
utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt har UNF tagit fram olika kurser för att stärka dem.

FSS

DSS

DOnätverk

DKnätverk

VButbildning

Föreningsstyrelsesamling (FSS)
Föreningsstyrelsesamlingar samlar distriktets föreningsstyrelser. Syftet med föreningsstyrelsesamlingen
är att styrelserna träffas och delar med sig av sina idéer, sin verksamhet, sina planer och mål.
Tillsammans med erfarenhetsutbytet bildas föreningsstyrelserna i deras styrelsearbete och styrelseposter.
Målgrupp: Föreningsstyrelser

Ansvar: Distriktet

Distriktsstyrelsesamling (DSS)
Distriktsstyrelsesamlingen samlar alla UNF:s nyvalda distriktsstyrelser. Distriktsstyrelserna bildas i sina
uppdrag, får verktyg för att utveckla sitt distrikt och nätverka med andra styrelser. Syftet med
distriktsstyrelsesamlingen är stärka distriktsstyrelserna och deras arbete med distriktet.
Målgrupp: Distriktsstyrelser

Ansvar: Förbundet

Distriktsordförandenätverk (DO-nätverk)
Distriktsordförandenätverket är ett nätverk där alla UNF:s distriktsordföranden träffas. Ordföranden
bildas i frågor kopplade till deras roll och ger dem en plattform för att utbyta idéer med andra i samma
position. Syftet med nätverket är att stärka distriktsordföranden i deras uppdrag och förmåga att leda
distriktet framåt.
Målgrupp: Distriktsordförande och Vice distriktsordförande

Ansvar: Förbundet
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Distriktskassörsnätverk (DK-nätverk)
Distriktskassörsnätverket är ett nätverk där alla UNF:s distriktskassörer träffas. Kassörerna bildas i
frågor kopplat till deras roll och ger dem en plattform för att utbyta idéer med andra i samma position.
Syftet med nätverket är att stärka distriktskassörerna i deras uppdrag och förmåga att ta ett ekonomiskt
ansvar för sitt distrikt.
Målgrupp: Distriktskassörer

Ansvar: Förbundet

Valberedningsutbildning (VB-utbildning)
Valberedningsutbildningen är en kurs för UNF:s valberedningar där de bildas och stärks i hur en gör ett
gediget och väl genomtänkt valberedningsarbete. Syftet med kursen är att valberedningarna ska ha
verktyg för att föreslå styrelser med mångfald av kompetenser och personer.
Målgrupp: Valberedningar i UNF

Ansvar: Förbundet

Annan bildning
I bildningssystemet finns också andra saker som inte går att kategorisera under individuell utveckling
eller stöd till förtroendevalda. För att inte begränsa UNF:s medlemmar och ge frihet för deras lärande
finns också kurser som är fria i sin form.

Kongressförfesten

Julkursen

Digitalist
en

Egna
koncept

Förenings
-bildning

Kongressförfesten
Kongressförfesten arrangeras på våren de år det är kongress. Förfesten är den första etappen i UNF:s
demokratiska process inför kongressen. Syftet med helgen är att medlemmar ska ha möjlighet att
formulera egna förslag till kongressen, samt ge återkoppling på förbundsstyrelsens förslag.
Målgrupp: De som är nyfikna på kongressen

Ansvar: Förbundet

Julkursen
Under Julkursen får deltagarna lära sig mer om UNF:s kamratstödsarbete och arbeta med sig själva på ett
djupare plan. Detta kombineras med någon form av utmanande aktivitet. Syftet med resan är att öka
medlemmars förståelse för unga i missbruksmiljö, samt erbjuda en annan typ av julfirande.
Målgrupp: Unga i missbruksmiljö och de som vill lära sig mer om kamratstöd

Ansvar: Förbundet
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Egna koncept
UNF:s medlemmar har frihet att arrangera egna koncept för att skapa mer medlemsrelevant
bildningsverksamhet. Exempel kan vara att samverka med andra organisationer eller bilda medlemmar i
frågor som inte finns representerade i bildningssystemet. Syftet är att stärka mångfalden i UNF:s
bildning.
Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i vissa frågor
Ansvar: Eget initiativ från medlemmar, föreningar, distrikt eller förbund

Digitalisten
För att bedriva ett modernt och tillgänligt bildningsarbete har vi också digitala utbildningar som sker
antingen individuellt eller tillsammans med andra i studiecirkelform. Syftet med digitala utbildningar är
att det finns lättillgänglig bildning för alla medlemmar och ge möjligheten att få spetskompetens i olika
områden.
Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i vissa frågor

Ansvar: Förbundet

Föreningsbildning
Föreningars egen bildning bör ske via studiecirklar och i samarbete med NBV. NBV är UNF:s
studieförbund och en viktig samarbetspartner i bildningsarbetet. UNF:s föreningar kan genom NBV
genomföra studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildning. Föreningar kan tillsammans med NBV
lokalt upprätta studieplaner och verksamhetsformer som skräddarsys till att passa föreningens
förutsättningar.
Målgrupp: Föreningsaktiva

Ansvar: Föreningarna
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