
TILL DIG SOM SKA VARA FÖRÄNDRINGSAGENT
Du som är Förändringsagent är deltagare i Förebildarnas utbildningsprogram med samma
namn, en utbildning som är grym! Vi hoppas att du efter perioden som Förändringsagent
känner dig mer självsäker, vet vad du vill och kan samt har haft det riktigt roligt!

För att alla ska trivas, finns det några punkter som vi är extra noga med. Du ser dem nedan.

Värderingar
Vi förväntar oss att du, precis som vi, respekterar deltagare, medarbetare och andra
människor som rör sig i och runt lokalerna du vistas i. Detta betyder att vi alla tänker på att
ha ett positivt förhållningssätt, motverka alla former av kränkningar samt har ett vårdat
språk.

Tider och lokaler
Vi kommer befinna oss i olika lokaler under arbetsperioden. Du förväntas vara rädd om de
lokaler du vistas i och det material du använder dig av.

Din arbetstid är totalt 6,5 h, inklusive 30 min lunch. För att få din lön betyder det att du måste
arbeta alla timmar från start till slut (frånsett lunch såklart). Kommer du sent eller lämnar din
arbetsplats utan att säga till kommer din lön att dras ner motsvarande tid.

Om du är eller blir sjuk, meddela din handledare så snart som möjligt.

Alkohol -och droger
Det är nolltolerans mot att ta med eller bruka detta under arbetsdagen.

Övrigt
Som Förändringsagent blir du automatiskt medlem i vår förening Ung Handlingskraft under
innevarande och nästkommande år. Det är självklart kostnadsfritt och medför inga
åtaganden utan bara förmåner, såsom förhandsinformation om kommande möjligheter i vårt
Förebildarcommunity. Efter två år avslutas medlemskapet automatiskt, om du inte aktivt
väljer att delta på fler aktiviteter med oss. De kontaktuppgifter vi har till dig kommer sparas
under ditt medlemsskap. För utträde ur föreningen, maila info@forebildarna.se.

◻ Jag har tagit del av informationen ovan (om du vill spara denna information till senare tipsar
jag om att ta kort på pappret!)

_____________________________________ __________________________________
Namn deltagare Underskrift deltagare

____________________________
Datum & Ort


