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Lägerledare	–	Filmkollo	
Som	lägerledare	ansvarar	du	för	deltagarnas	säkerhet	och	för	den	sociala	samvaron.	Du	ser	9ll	a:	
deltagarna	uppträder	på	e:	respek=ullt	sä:,	a:	alla	kommer	på	utsa:	9d	9ll	alla	ak9viteter	och	följer	
gällande	regler.	Du	hjälper	filmhandledarna	under	filmpassen	och	ansvarar	för	ak9viteterna	på	kvälls9d.	Du	
behöver	inte	vara	filmskapare	eller	ha	kunskap	om	filmproduk9on	men	fördel	är	om	du	har	e:	stort	intresse	
för	film	och	känner	e:	stort	engagemang	över	a:	ge	deltagarna	en	rik9gt	bra	lägervecka.	

En	stor	del	av	arbetet	är	a:	möta	deltagarnas	behov	och	vara	vägledande	i	deras	beslut.	För	a:	kunna	
bemöta	de:a	anser	vi	a:	du	som	person	behöver	vara	trygg	i	dig	själv,	din	ledarroll	och	kunna	sä:a	gränser.	
Du	behöver	även	känna	dig	trygg	i	mer	livsorienterade	samtal.	Det	är	9ll	stor	del	likt	arbetet	för	pedagoger	i	
skolan	där	det	ställs	krav	på	a:	kunna	sä:a	gränser	men	sam9digt	kunna	skapa	rela9oner	för	a:	det	ska	bli	
e:	tryggt	klimat.	

Under	filmpassen	stö:ar	du	deltagarna,	hjälper	9ll	med	a:	få	arbetet	i	gruppen	a:	fungera.	Det	betyder	
inte	a:	du	vet	vad	alla	knappar	gör	på	filmkameran	eller	hur	redigeringsprogrammet	fungerar.	Det	handlar	
9ll	största	delen	om	a:	hjälpa	gruppen	a:	samarbeta.	Uppstår	det	tekniska	frågor	du	inte	behärskar	hämtar	
du	en	filmhandledare.		

Dagarna	är	intensiva	och	det	kan	vara	skönt	a:	ha	lite	avbro:	från	filmskapandet	på	kvällarna	och	göra	
annat	kul.	Lägerledarna	ansvarar	för	a:	planera	kvällsak9viteter	och	fördelar	arbetsuppgiGer	9ll	
filmhandledarna.		

Det	är	vik9gt	a:	du	är	e:	bra	föredöme	och	stöd	för	deltagarna	under	veckan.	Alla	ak9viteter	ska	
genomsyras	av	glädje,	respekt	och	gemenskap.	

Föreståndaren	har	det	övergripande	ansvaret.	Ansvarig	filmhandledare	leder	filmak9viteterna	9llsammans	
med	tre	filmhandledare.	Lägerledarna	ansvarar	för	den	sociala	samvaron	och	arbetar	i	en	grupp	om	tre	
personer	med	ansvarsfördelning	och	arbetsuppgiGer	enligt	nedanstående.		

Anställningsperiod	

Minst	2	veckor,	upp	9ll	9	veckor.		

Vi	eGersträvar	kon9nuitet	i	personalgruppen	och	prioriterar	därför	de	som	kan	arbeta	längre	perioder	
framför	de	som	bara	kan	e:	fåtal	veckor.		

Kvalifikationer Läger-

ledare 1

Läger-
ledare 2

Läger-
ledare 3

Pedagogisk utbildning/pågående utbildning eller motsvarande erfarenhet. X

Erfarenhet av arbete med ungdomar. X X

Erfarenhet av arbete/praktik på kollo. X X

Erfarenhet av praktik på kollo eller motsvarande erfarenhet. X

Arbetsuppgifter Läger-

ledare 1

Läger-
ledare 2

Läger-
ledare 3

Skapa trivsel och trygghet för deltagarna. X X X

Ansvara för att planera och genomföra schemalagda kvällsaktiviteter och övriga 
fritidsaktiviteter. X X X
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Planera och genomföra arbetet med att stötta deltagarna i deras egna filmskapande 
under aktivitetspassen under ledning av filmhandledarna. X X X

Ansvara för att inga arbetsuppgifter ”faller mellan stolarna”. Ta initiativ, fördela 
arbetet och leda övriga lägerledare i att utföra sina arbetsuppgifter. X

Handleda och fördela arbetsuppgifter till praktikanter. X X

Fota/dokumentera aktiviteterna under veckan till sociala medier etc. X X X

Vara införstådd med verksamhetens föreskrifter gällande rutiner vid brand/
utrymning och krishantering. X X X

Ansvara för att allvarliga händelser som mobbing, våld, avvikande beteende, 
förtroendesamtal etc. dokumenteras och tas upp med föreståndaren. X

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

Ansvara för struktur och ordning vid läggdags, sova i angränsade rum till deltagarna 
och vara tillgänglig nattetid om det uppstår oro/frågor. X X

Äta frukost, lunch och middag tillsammans med deltagarna. X X X

Ansvara för att duka fram och servera frukost, mellanmål och kvällsmacka samt 
städa kök och matsal efter respektive måltid. X

Ansvarar för att material/utrustning handhas och vårdas så att inget försvinner eller 
går sönder samt att det lämnas tillbaka på bestämd plats. X X X

Delta på samtliga personalmöten och vara delaktig i verksamhetens uppföljning och 
utvärdering. X X X

Bemanna och ansvara för god ordning i caféet: att deltagarna sköter sig, att det är 
rent och snyggt, att inget försvinner, att det inte förekommer svinn/stölder. X

Kontinuerligt fylla på varor och ansvara för kassa och försäljning i kiosk/café. X

Städa och hålla ordning i matsal och café under veckan samt grundligare städning 
och iordningställande för ny lägervecka lördag eftermiddag. X

Städa och låsa matsal och café vid stängning varje dag. X

Överse att deltagarna håller städat på sina sovrum under veckan. Städa samtliga 
sovrum och sovrumskorridor på lördagen, återställa för nästa lägervecka. X X X

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

X X X

Arbetsuppgifter Läger-

ledare 1

Läger-
ledare 2

Läger-
ledare 3


