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NYA UTBILDNINGAR FRÅN OCH MED HÖSTEN 16 

I höst börjar Friluftsfrämjandet med nya utbildningar riktade till ledare inom barnverksamheten. 

Detta för att göra utbildningarna enhetliga i Sverige samt att det ska gå fortare att bli färdig med 

sin utbildning. Utbildningarna kommer att vara tre dagar långa. Dessa dagar kommer att vara 

fördelade på ett eller flera tillfällen. Är utbildningen fördelad på fler tillfällen, kommer dessa ske 

under samma termin. 

Det kommer att finnas två olika Ledarutbildningar, Skogsmulle och skogens värld och 

Vildmarksäventyr. Ledarutbildning Skogsmulle och skogens värld vänder sig till ledare inom 

Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle samt Familjemulle. Ledarutbildning Vildmarksäventyr 

vänder sig till de som ska bli ledare för Strövare, Frilufsare, TVM samt Äventyrliga familjen.  

Som komplement till Ledarutbildningarna kommer det att finnas påbyggnadsutbildningar. Dessa 

går ledarna när de byter från Skogsmulle och skogens värld till Vildmarksäventyr eller vice versa. 

Dessa utbildningar kommer också att genomföras på regionalnivå.   

I samband med att vi har jobbat igenom utbildningarna har också en säkerhetsplan för ledare 

inom barnverksamhet tagits fram. Den kommer inom kort att läggas upp på hemsidan. Den 

kommer även ingå i de nya utbildningarna. Som en del i detta kommer även ett arbete göras med 

Lagge och Skrinna. När dessa utbildningar är färdiga är ännu inte bestämt. I det arbetet kommer 

även loggorna uppdateras.  

Har du några tankar eller funderingar, är du välkommen att höra av dig till någon av oss i 

Samordningsgrupp Barn 

Hälsningar  

Samordningsgrupp barn genom Lisa Larsson 
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Samordningsgrupp barn består av:

Åsa Sandberg, Region Syd 

asa.sandberg@friluftsframjandet.se 

Henrik Bengtsson, Region Syd 

benkebengtsson@gmail.com 

Lisa Örtbrant Emundsson, Region Öst 

lisa.ortbrant@gmail.com 

Karin Gustafsson, Region Öst 

rimforsa@gmail.com 

Katarina Knutsson, Region Väst 

knutssonkatarina@gmail.com 

Kerstin Erman, Region Mälardalen 

kerstin.erman@friluftsframjandet.se 

Anette Brottman, Region Mälardalen 

anettebrottman@hotmail.com 

Anneli Funcke, Region Mitt 

a.c.funcke@gmail.com 

Stina Edström, Region Norr 

stinaedstrom83@gmail.com 

Ulla Persson, Region Norr 

u.c.persson@comhem.se 

Carina Jonsson, Region Norr 

cina_obb@hotmail.com 

Lisa Larsson, verksamhetsledare 

Friluftsäventyr, Riks 

lisa.larsson@friluftsframjandet.se 

 

 

 

mailto:asa.sandberg@friluftsframjandet.se
mailto:benkebengtsson@gmail.com
mailto:lisa.ortbrant@gmail.com
mailto:rimforsa@gmail.com
mailto:knutssonkatarina@gmail.com
mailto:kerstin.erman@friluftsframjandet.se
mailto:anettebrottman@hotmail.com
mailto:a.c.funcke@gmail.com
mailto:stinaedstrom83@gmail.com
mailto:u.c.persson@comhem.se
mailto:cina_obb@hotmail.com
mailto:lisa.larsson@friluftsframjandet.se

