
Arbetsbeskrivning Inventum 2021-03-24

Föreståndare	
Som	föreståndare	är	du	högst	ansvarig	på	plats	under	lägerveckan,	vilket	innebär	ansvar	för	all	verksamhet,	
personal	och	deltagare	på	kollot.		

Din	uppgi=	är	a>	organisera,	leda	och	delegera	så	a>	verksamheten	flyter	på	enligt	plan.	De>a	ställer	
mycket	höga	krav	på	dig	som	person.	Du	behöver	kunna	ge	och	ta	kriAk,	lyssna,	säga	vad	du	tycker,	
kompromissa,	hålla	ordning	och	reda,	arbeta	med	gränssä>ning	och	konflikthantering,	vara	ärlig	med	
styrkor	och	svagheter,	se	alternaAva	lösningar	etc.		

Det	är	vikAgt	a>	du	har	god	självkännedom	och	en	vilja	av	a>	utvecklas.	Du	ska	även	känna	dig	trygg	i	a>	
leda	och	informera	en	större	deltagargrupp	och	ledargrupp.	Du	ser	All	a>	personalen	uppträder	på	e>	
respekCullt	sä>	och	sköter	sina	arbetsuppgi=er,	a>	alla	kommer	på	utsa>	Ad	All	alla	akAviteter	och	följer	
gällande	regler.	

Du	ansvarar	för	föräldrakontakter	och	deltagarnas	trivsel	och	delakAghet	genom	konAnuerlig	uppföljning	av	
verksamheten.	

Anställningsperiod	

Hela	lägerperioden,	upp	All	9	veckor.		
I	undantagsfall	kan	tjänsten	delas	upp	på	två	personer,	4-5	veckor	vardera.	

Vi	e=ersträvar	konAnuitet	i	personalgruppen	och	prioriterar	därför	de	som	kan	arbeta	längre	perioder	
framför	de	som	bara	kan	e>	fåtal	veckor.	

Kvalifikationer

Pedagogisk utbildning/pågående utbildning eller motsvarande erfarenhet.

Erfarenhet av att leda arbetsgrupper.

Erfarenhet av arbete med ungdomar.

Erfarenhet av att föreläsa/hålla utbildningar för ungdomar. 

Erfarenhet av arbete på kollo.

Arbetsuppgifter

Hålla i uppstartsmöte dagen för lägerstart. Gå igenom lägerveckans struktur och hållpunkter. Gå igenom 
arbetsuppgifter för dagen/ankomst av nya deltagare. 

Ansvara för att alla praktiska förberedelser inför deltagarnas ankomst blir gjorda. Delegera arbetsuppgifter: sätta upp 
nya scheman, kontrollera nya deltagarlistor, städa det sista, torka av bord utomhus, öppna caféet, sätta ut flaggor etc.

Ansvara för incheckning av nya deltagare och att deltagare och föräldrar känner sig trygga.

Ansvara för den första samlingen med deltagarna. Ledarpresentation, rundvisning, gruppindelning, 
säkerhetsgenomgång. 

Ansvara för samling med båda lägergrupperna i konserthallen första kvällen. Förhållningsregler och ledarna 
presenterar sig kort.

Ansvara för att i förekommande fall kommunicera med deltagares föräldrar.
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Kommunikation med lägerkoordinator, lägersamordnare och verksamhetsledare. Avstämning om deltagares närvaro, 
välmående, beteende, avbruten lägervistelse, konflikthantering etc. 

Leda din personal på ett utvecklande sätt för både personalen som helhet samt för individen.

Ansvara för att personalen dokumenterar/fotograferar under veckan. Samla ihop allas foton löpande, spara på 
dedikerad server och göra inlägg på sociala medier.

Avstämning med lägerledarna varje morgon om hur kvällen/natten varit.

Dokumentera och följa upp kring varje deltagares välmående och delaktighet. Vidta nödvändiga åtgärder i händelse 
av mobbning, våld, avvikande beteende, förtroendesamtal etc. 

Kontinuerligt bedriva utvecklingssamtal med samtlig personal. Det åligger dig att se till att personalen mår bra, lyssna 
efter deras behov och se till att resurserna fördelas så att vi håller en jämn och hög nivå på vår verksamhet. 

Planera och ansvara för samtliga personalmöten, samt att dessa dokumenteras för uppföljning och utvärdering. 
Avstämning kring samtliga deltagare, diskussion och förbättringar i arbetssätt etc. 

Överse kvällsaktiviteter, att lägerledarna planerar och fördelar arbete till filmhandledarna. 

Överse att filmhandledarna och lägerledarna städar, släcker och låser samtliga lokaler som använts respektive dag.

Säkerställa att samtlig personal vet vad de ska göra vid en eventuell utrymningssituation.

Säkerställa att samtlig personal är insatt i och följer krishanteringsplanen vid behov.

Ansvara för att deltagare som är i behov av medicin tar eller ges den korrekta medicinen vid rätt tidpunkt.

Ansvara för att tider hålls sista dagen och att lägeravslutningarna genomförs enligt plan. 

Överse arbetet med att återställa lokalerna inför efterföljande lägervecka. Städa konserthall, grupprum, biograf, 
samlingssalar, sovrum etc.

Introducera ny personal, genomgång av lokaler och arbetsuppgifter.

Hålla i avslutande personalmöte. Utvärdering av veckan, vad har fungerat bra, vad kan göras bättre. Välkomna och 
presentera ny personal.

Delta på personalintroduktioner/utbildningar innan lägerstart. Förbereda sig inför sina arbetsuppgifter. Infinna sig på 
lägret dagen före lägerstart samt medverka på uppstartsmötet för personal.

Medverka på planeringsmöten inför lägersommaren med verksamhetsledare, lägerkoordinator och lägersamordnare. 

Arbetsuppgifter


