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FÖREBILDARNA
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

VI HAR
VALT.

Att tro att alla har potential att vara en förebild.
Att visa vad som är görbart.
Att ge förutsättningar att påverka det man kan påverka
Att vara en positiv kraft.
Att utgå från de globala målen för att göra en lokal samhällspåverkan.
Att verka för att stärka ungas delaktighet i samhället.
Att alla unga ska kunna påverka sin framtid.
Att alla unga ska kunna påverka samhället i en positiv riktning.
Att skapa framtidens förebilder.
För det är inte de förutsättningar du föds med som avgör vem du är.
Utan vad du väljer att göra.
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En förebild för oss är en individ
som väljer att se möjligheter och
som tar ansvar för att påverka
sin egen situation och samhället
positivt. En individ som inspirerar
andra att ta efter.

VERKSAMHETSLEDAREN
HAR ORDET
År 2021 handlade till stor del om vårt utbildningsprogram
Generation F. Ett år där vi valde att arbeta strategiskt med
programmet och göra ett gediget arbete med att förankra
det i läroplaner och olika kursmål. Men där vi också lade
störst fokus på att noggrant välja hur just vårt program
kan ge skolan, våra unga deltagare men också samhället
i stort mest värde.
Totalt har vi nu nio samverkansskolor i sex kommuner
runtom i regionen med förhoppningen att kunna erbjuda
fler skolor samma möjligheter under åren som kommer.
2021 var också året när vi arbetade med att tillsammans
med kommuner och näringsliv utveckla långsiktiga
samverkansmodeller för att involvera inte bara skolan,
utan även hela kommunen och näringslivet i våra insatser.
Inte bara skapar det långsiktighet och hållbarhet utan
också ett ytterligare värde för beslutsfattare och våra
unga deltagare att kunna mötas och föra dialog i fler och
olika former. Och det är ju alltid våra unga deltagare och
värdet för dem som är vårt största fokus. Det är för att ge
dem bättre förutsättningar att kunna bli delaktiga i vårt
samhälles utveckling som vi verkar och finns. Att ge dem
verktygen att själva driva igenom förändring. För är det
något som följer med oss sedan start så är det just den
orubbliga tron på att delaktighet och framtidstro skapas
när man själv får vara med och bidra. När man själv känner
att man har makten att förändra.

Julia Hult - Verksamhetsledare
S. 4

Sammanfattning
2021 var året!
• Samverkan med 9 gymnasieskolor runtom
i Västra Götalandsregionen etablerades i
kommuner som Tidaholm, Vara, Strömstad,
Vänersborg och Lidköping
• Årets Förebildsjakt med 14 unga lokala
förebilder kunde återigen ses på Göteborgs
spårvagnar, men uppmärksammades också
på sweden.se, Sveriges officiella sociala
kanaler. Förebildernas porträtt spreds
dessutom än mer till unga genom en
vernissage på 1200 kvadrat i Frölunda och på
Angeredsgymnasiet.
• 92 ungdomsdrivna projekt har under året
bidragit till lokal förändring - och dessutom
gett unga en chans att bli delaktiga i
samhällsutvecklingen på riktigt

“Att jag som ungdom ändå kan
göra lite skillnad ger mig liksom
en annan bild av vad jag är
kapabel till. Att ni ger ungdomar
en slags makt och att man
äntligen kan göra något för att
förbättra.”
– Deltagare Generation F 2021

• Förebildsprogrammet omformades till
ett alumniprogram där stipendiater från
våra tidigare utbildningar fick mötas och
utvecklas!
• 92% av våra deltagare känner att
utbildningen gjort till att de kunnat bidra
positivt till samhället
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YOU(TH) CAN
MAKE A DIFFERENCE.
VI VERKAR FÖR ATT GENOM ENTREPRENÖRIELLA METODER
STÄRKA UNGAS DELAKTIGHET I SAMHÄLLET.
VILKA VI ÄR

Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som
grundades 2016 i syfte att genom entreprenöriella
metoder stärka ungas delaktighet i samhället, vilket
vi främst gör genom våra utbildningsprogram i gymnasieskolan. Vi ger makten till unga att kunna påverka
sin egen framtid och bidrar på detta sätt till att minska
utanförskap. Genom att fokusera på frågor inom social
hållbarhet vill vi göra unga individer nyfikna på att bli
engagerade samhällsmedborgare och ge dem verktyg
och en plattform att kunna driva igenom förändring.

VAD VI GÖR

Vi genomför utbildningsprogram, främst i samverkan
med gymnasieskolan. I vårautbildningsprogram får
unga utgå från reella behov i samhället och genomföra
projekt som en del av lösningen på dem. Vi genomför
årligen även vår kampanj Förebildsjakten där vi lyfter och
sprider unga lokala förebilders berättelser som positiva
exempel på vad som är görbart, för att andra ska kunna
se möjligheter och ta efter.
Organisationen utgår från Göteborg med regionalt
fokus och har sedan start haft fler än 2500 deltagare
och drivit igenom över 300 ungdomsdrivna projekt.

SIFFROR 2021
Antal deltagare: 620 st
Antal programstarter: 17 st
Antal kommuner: 6 st
Antal förebilder i Förebildsjakten: 15 st
Expo Förebildsjakten: Över 60 000 digitala views
Expo Förebildsjakten: 6,2 milj visningar på Göteborgs spårvagnar + vernissage på 1200 m2 och
Angeredsgymnasiet

“Var fjärde ung uppger att de knappt eller inte alls känner
sig delaktiga i samhället.”
Källa: Demokratisatsningen, En jämlik stad, Göteborg
“Att vara delaktig och att ha inflytande
har stor betydelse för en persons utveckling. Möjlighet att kunna påverka
ger ett större självförtroende och en
känsla av att man som människa är
värd något, att man har en åsikt att
tillföra och att det går att förändra.”
Källa: Barnombudsmannen

92%

av våra deltagare känner att utbildningen gjort till att de kunnat bidra
positivt till samhället

“Att jag som ungdom ändå kan göra lite skillnad ger
mig liksom en annan bild av vad jag är kapabel till. Att
ni ger ungdomar en slags makt och att man äntligen
kan göra något för att förbättra.”
Dunya Elazzeh, deltagare 2021

91% 98%

av våra deltagare känner efter
utbildningen att de kan påverka
sin egen framtid

av våra deltagare upplever att de
blivit mer lösningsorienterade

VÅRA CORE VALUES
• Att låta unga själva få driva igenom
förändring
• Att låta unga få engagera sig i sakfrågor
de brinner för
• Att låta unga bli delaktiga i samhällsutvecklingen

“VÅR VISION ÄR ATT ALLA UNGA SKA KUNNA
PÅVERKA SIN EGEN FRAMTID OCH SAMHÄLLET I
EN POSITIV RIKTNING”
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VÅRA PROGRAM

Förebildarnas utbildningar riktar sig till unga mellan
16-25 år, främst från Västra Götaland. Utbildningarna
bedrivs i samverkan med offentlig verksamhet men vissa
program och insatser genomförs som öppna program
– fria att söka till.

GENERATION F
2021 var året då Generation F startade upp i skolor även utanför Göteborg och totalt hade 405 elever.
Generation F verkar för att genom
entreprenöriella metoder stärka ungas delaktighet i den lokala
samhällsutvecklingen. Eleverna
utgår från de globala målen, med
social hållbarhet i fokus, för att
under lektionstid och i mindre
team upptäcka lösningar på lokala
samhällsutmaningar och därefter
utveckla och genomföra verklighetsbaserade projekt med

samhällsnytta i fokus, dvs värdeskapande lärande. Insatsens mål är
att förstärka ledaregenskaper samt
entreprenöriella förhållningssätt
och kompetenser hos elever i syfte
att kunna påverka såväl sin framtid
som samhället i en positiv riktning.
Effekten blir företagsamma samhällsmedborgare som inser att de
själva har möjlighet att ta initiativ
om något bör förändras eller förbättras. Utbildningen integreras i
befintliga kurser och löper ca 30 h.

LÄRARNA HAR ORDET

PERNILLA ANDRÉ & JENNIE AXELSSON
Pernilla och Jennie är båda lärare på Rudbecksgymnasiet i Tidaholm, vars klasser genomförde
Generation F under hösten 2021.
“Vi genomförde Generation F i
kurserna Entreprenörskap och
Kommunikation. Det var fantastiskt att se hur engagerade eleverna har varit, och hur de drev sina
projekt framåt med hjälp av Förebildarnas koncept. Det är så viktigt
att få in verkligheten i skolan så

att eleverna får känna att det är på
riktigt, att de gör en skillnad på riktigt. Det är väldigt positivt att få in
en annan aktör i skolan som sätter
igång eleverna som Förebildarna
gjorde. Det var väldigt imponerande att se hur duktiga eleverna var,
hur mycket de har lärt sig och vad
projekten har resulterat i.”

GENERATION
F
Generation F är ett
utbildningsprogram för
gymnasieskolan som integreras
i ordinarie kursplaner.
Programmet är 30-50 h långt.

Vi har ett färdigt koncept för våra utbildningar med
utbildningsmaterial, lärarstöd och en process med allt från
uppstartsmöten med lärare, löpande coachningar och
veckoplaner till uppföljning
med elever i utvärderingar
och
fokusgrupper
samt
ACG TIO NF AS
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GLOBALA MÅL MED LOKAL VERKAN
FÖRÄNDRINGSAGENT
Förändringsagent är ett
utbildningsprogram som
genomförs som sommarjobb.
Programmet är 50-120h långt.

I Förebildarnas program utgår eleverna från de globala
målen och lokala samhällsutmaningar. Varför? Genom
att utgå från behov och utmaningar som är verkliga, kan
eleverna genomföra projekt som gör skillnad på riktigt. De
får se med egna ögon vad deras ansvar och engagemang
kan ge och samtidigt blir de delaktiga i den lokala (och i
förlängningen också den globala) samhällsutvecklingen.

- Johanna Rantsi,
Lärare Angeredsgymnasiet

”Det är en chans för en att få
göra en förändring. Jag har aldrig
tidigare stött på ett program som vill
förändra för det bättre, så därför
tyckte jag om det här jättemycket för
man vill ju förändra saker”
-Deltagare
Burgårdens gymnasium

FÖREBILDSPROGRAMMET
Förebildsprogrammet
är en ledarutbildning där ca. 60
stipendiater från våra program
får vidareutbildning i hur de kan
agera förebilder på hemmaplan.

94%
av våra deltagare
upplever att de ökat sin
förståelse för vad de kan skapa
på egen hand

”Generation F tog mina samhällselever från klassrummet och ut i samhället. Det är en stor skillnad att läsa om ett
samhällsproblem jämfört med att möta problemet i verkligheten och dessutom få vara en del av lösningen. ”
- Louise Vilhelmsson, lärare Hvitfeldtska gymnasiet

UTBILDNINGSPROCESSEN

“För mig som lärare har det känts
fantastiskt bra att följa eleverna genom
Generation F. Man ser hur eleverna
växer flera decimeter när de får
berätta om vad de har åstadkommit.
Eleverna har fått öva både på
medborgarskapande och på våra
demokratiska processer.”

SANA
ABDUL BAKI:
Deltagare Generation F och
Förebildsprogrammet 2021

DELTAGARSTORY

Jag fick så mycket självförtroende genom utbildningen. En tro på mig själv, och att jag kan göra
någonting. Samhället är ju en del av våra liv, som vi
lever med varje dag. Det här programmet gav mig
en chans att göra någonting, jag hade inte tänkt
att det gick innan.
Jag har också förstått att man inte kan påverka
hela samhället elleralla människor, men man kan
påverka en liten grupp, man kan förändra genom
att börja någonstans.

VÅRA PROJEKT

Under 2021 gav Förebildarna förutsättningar för 92
ungdomsdrivna projekt med samhällsnytta i fokus.
Projekten baseras på verkliga behov för att öka ungas
delaktighet i samhället. Läs om tre av projekten här.

TEKNIKUTBILDNING
FÖR ÄLDRE
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FÖRÄNDRINGSAGENT
TYNNERED

Ett av teamen under sommarens Förändringsagent valde
att skapa en bok om Tynnered,
där de boende i området intervjuades om hur de upplever sitt
område. I boken presenteras
även tips på hur man som individ kan bidra till ökad trygghet
och trivsel. Boken trycktes upp
i 50 exemplar som delades ut i
området.

GENERATION F
ANGEREDSGYMNASIET

BOK FÖR ETT TRYGGARE
TYNNERED

I Angeredsgymnasiet i
Göteborg ville en grupp i
Generation F bidra till ökad
jämställdhet mellan könen,
och valde därför att anordna
en cykelkurs för tjejer som
inte tidigare fått lära sig
cykla. Genom att låna cyklar
och hjälmar samt marknadsföra dagen på skolan fick
gruppen 15 deltagare, varav
hela 6 stycken lärde sig cykla under dagen.

GENERATION F
HVITFELDTSKA GYMNASIET

CYKELN SOM VERKTYG
FÖR JÄMSTÄLLDHET

På Hvitfeldtska gymnasiet
bestämde sig en grupp för att
underlätta för äldre att använda Västtrafiks To-Go-App, som
möjliggör resande i kollektivtrafiken. Gruppen skapade en
tydlig broschyr och genomförde en 60-minuters informationsträff där de hjälpte äldre
att lära sig hantera appen och
även besvarade en mängd
frågor om andra appar.

I NEEDED A
ROLE MODEL.
SO THAT’S
WHAT I
BECAME.
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HÖJDPUNKTER 2021

Även om 2021 delvis präglades av den envisa pandemin så kunde vi trots allt fylla året med
spännande och roliga händelser! Allt från att starta upp Generation F i nya skolor runt om
i regionen till att etablera nya samarbeten med viktiga aktörer i Göteborg. Ta del av årets
höjdpunkter nedan.

Två nya projektledare anställs på heltid för att bidra till
organisationens utveckling.

ANGEREDSGYMNASIET GÅNGER TVÅ

Genom ett samarbete med AB Framtiden, Poseidon och
Familjebostäder tar vi emot 30 kommunala sommarjobbare under två veckor.

STYRELSEN FÖRSTÄRKS

Närvarar vid kungligt seminarium
När Konungens Stiftelse för Ungt Ledarskap arrangerar ledarskapsseminarium i närvaro av H.K.H
Konungen får vi äran att representera med flera
unga deltagare och teammedlemmar.

Vi genomför Generation F två gånger om i
Angeredsgymnasiet, varav den ena gången är med fyra
klasser från språkintroduktionsprogrammet.

Vi storsatsar på vårt utbildningsprogram Generation
F. Genom fortsatt statsbidrag från Skolverket samt
finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen kan
programmet under 2021 startas upp i ännu fler
klasser, skolor och städer.

Maria Wallin från Berättarministeriet väljs in som ny
styrelseledamot.

Vi deltar under Frihamnsdagarna!

Under panelsamtalet “Nya lösningar för stadens utsatta områden” deltog tre av våra
alumner: Antonius Chamoun, Kamila Abdullah och Nasteha Ahmed på scen i dialog
med chefer i stadens olika fastighetsbolag.
Våra alumner intervjuas därefter i P4.

FÖREBILDSPROGRAMMET
MED 40 STIPENDIATER

I september drar vi igång 2021
års upplaga av Förebildsprogrammet med ledarskapsfokus
för att kunna agera förebild på
hemmaplan. Totalt 40 stipendiater från alla våra program deltar
under kvälls- och helgträffar.

NXTLEVEL HUB:
PROJEKTHUBB FÖR UNGA
SAMHÄLLSENTREPRENÖRER
Under hösten metodutvecklar
och konceptualicerar vi vårt
nya program NxtLevel Hub.
Totalt fem team antas sig till
vårens omgång.
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En nioende skola i
regionen beslutar att
köra vårt program
Generation F!

NIO
SKOLOR

GENERATION F RUNT OM I REGIONEN

Vi startar upp vårt utbildningsprogram Generation F i Tidaholm och Vänersborg på
samma dag! Rudbecksgymnasiet och Fridagymnasiet är två skolor vi inte arbetat
med tidigare.

FÖREBILDSJAKTEN GÅR LIVE UNDER 5 VECKOR
I november syns Förebildsjakten på stadens spårvagnar och som
vernissage på Angeredsgymnasiet och 1200 kvadrat med fler än
6,2 miljoner exponeringsmöjligheter.

FÖRNYAT STÖD FRÅN KRONPRINSESSPARETS STIFTELSE
Av 110 ansökningar var det 14 organisationer som beviljades stöd, varav
Förebildarna var ett av dem. Vi känner en otrolig stolthet och glädje över det
fortsatta förtroendet från stiftelsen.

Unga presenterar lösningar för
Stena Fastigheters ledning
Sommarens förändringsagenter från Stena Fastigheter
avslutar sina sommarjobb med
presentationer.

GENERATION F VÄXLAR UPP

30 förändringsarbeter arbetar för tryggare
bostadsområden

120 ELEVER
STARTAR UPP
GENERATION F I
SAMMA VECKA

Vi slog rekord i antalet
elever per uppstart,
två gånger om! Med
dubbla klasser från både
Angeredsgymnasiet och
Hvitfeldtska gymnasiet á
60 elever per skola var det
fullt ös hos oss i två dagar!

Vid avslutningspresentationerna
i Generation F av
SPRINT-klasserna
på Angeredsgymnasiet deltog
Nahal Illerstig
från Kronprinsessparets Stiftelse
för att höra på
elevernas presentationer av deras
projekt.

DIGITALT BESÖK AV
KRONPRINSESSPARETS STIFTELSE

14 FINALISTER I
FÖREBILDSJAKTEN
PRESENTERAS

På förebildsdagen den 31 augusti
lyfter vi fram unga lokala förebilder
i tre kategorier..

SKOLVERKET FORTSÄTTER
STÖTTA FÖREBILDARNA
Skolverket beviljar återigen statsbidrag för
utbildningsprogrammet Generation F

SWEDEN.SE DELAR
FÖREBILDSJAKTEN I
SINA KANALER
Totalt nåddes över
800 000 följare av
filmen där tre av finalisterna syntes, och
som översattes till
engelska för de internationella följarna.

GP GÖR ETT HELT UPPSLAG OM VÅR
VERKSAMHETSLEDARE JULIA DÄR HON
BERÄTTAR OM VARFÖR FÖREBILDARNA
GRUNDADES OCH HUR FRAMTIDEN
SER UT FÖR ORGANISATIONEN.

Vi utnämnde Årets Förebilder 2021!

Aslan Ali
Ung till ung

Mona Hussein
Samhällsentreprenör

Benjamin Åberg
Lokal verkan

Alla finalisternas porträtt finns att se på vår instagram!
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FÖREBILDSJAKTEN

Media

Spårvagnskampanjen

FÖREBILDSJAKTEN
Förebildsjakten är en årlig kampanj där vi visar upp
positiva exempel på lokala förebilder och berättar
deras stories om hur de har valt att påverka sitt eget
liv eller samhället i en positiv riktning.
Ur nomineringar från allmänheten valdes 15
finaliser ut som delades in i tre kategorier: Ung till
ung, Lokal verkan och Samhällsentreprenör.
Gemensamt för alla kategorierna är att finalisterna
ska vara en förebild för individer mellan 16-25 år.
Ta del av Förebildsjaktens porträtt på vår Instagram:
@forebildarna

ÖVER 6 200 000 EXPONERINGSMÖJLIGHETER I
KOLLEKTIVTRAFIKEN

FÖREBILDARNA X SWEDEN.SE

REPORTAGE I GP
FILMERNA I FÖREBILDSJAKTEN HAR SETTS
ÖVER 30 000 GÅNGER

ALUMNER INTERVJUADE
I P4 GÖTEBORG

Svenska Institutet, som ansvarar för Sveriges
officiella sociala kanaler, fick upp ögonen för
Förebildsjakten. Tre av finalisternas porträtt sattes
ihop i en film som textades på engelska för att även
nå deras internationella följare. Filmen delades på
deras Facebook och Instagram och nådde deras
800 000 följare.

021

ÅRETS FÖREBILDER 2

Vernissage med förebilder
I år kompletterades Förebildsjakten med fysiska
vernissage på platser där unga rör sig, så som
gymnasieskolor och fritidsgårdar. Vernissaget
exponerades för över 1000 ungdomar!

UNG TILL UNG:
ASLAN ALI

LOKAL VERKAN:
BENJAMIN ÅBERG

SAMHÄLLSENTREPRE
MONA HUSSEIN

NÖR:

CAIJSA HENNEMANN

Att vara finalist i Förebildsjakten
är ett tecken på att man har gjort
något bra och att man har gjort
skillnad. Det ger mig inspiration att
fortsätta jobba för det jag brinner
för - att fler barn ska få möjlighet
att hålla på med idrott och tennis.
Jag har insett att det är det lilla
som ofta gör stor skillnad. Att
följa årets kampanj har varit väldigt
inspirerande! Jag tror verkligen att
finalisternas berättelser smittar av
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15 REPORTAGE I
TIDNINGAR OCH RADIO

sig till många unga, som på grund
av det förstår att de själva kan göra
skillnad. Det är ju just det som är
att vara en förebild, att agera på
ett sätt som inspirerar andra att
ta efter. På mitt eget porträtt har
jag fått väldigt fina och positiva
reaktioner, vilket såklart har
gjort mig jätteglad! Det är också
många som har varit nyfikna på
Förebildsjakten som koncept vilket
känns riktigt kul.
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EKONOMI

AV VÅRA DELTAGARE KÄNNER ATT UTBILDNINGEN GJORT
TILL ATT DE KUNNAT BIDRA POSITIVT TILL SAMHÄLLET

620
deltagare totalt i våra
utbildningar under året

42%

58%

NITTIOFYRA%

av förebildarnas deltagare upplever att de förbättrat
sina entreprenöriella förmågor
S. 16

32st

Förebildarna är en icke-vinstdrivande organisation vars verksamhet
bygger på en samverkansmodell med finansiering i huvudsak från
privata stiftelser, det offentliga och näringslivet.

INTÄKTER:		
Medlemsavgifter
Bidrag
Omsättning

3 683 792 SEK
2 100 SEK
3 404 173 SEK
275 000 SEK

KOSTNADER
Direkta Kostnader
Övriga Kostnader
Personalkostnader

3 722 706 SEK
273 328 SEK
869 004 SEK
2 580 374 SEK

Årets resultat

- 65 913 SEK

Förebildarna är en allmännyttig verksamhet där allt
eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

lärare och handledare
har fått fortbildning
inom värdebaserat entreprenöriellt lärande

66%
anser att de avsevärt
förbättrat dem!
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PARTNERS

Förebildarnas organisation består av flera
delar. En styrelse med mångårig erfarenhet
och passion av att arbeta med och för ungas
delaktighet i samhället. För den löpande
verksamheten ansvarar ett heltidsteam som
utgår från Göteborg. Därtill de ungdomar som
väljer att på olika sätt fortsätta engagera sig i
organisationen.

Våra insatser är kostnadsfria för våra deltagare och genomförs
med stöd från stiftelser, näringsliv och offentlig verksamhet.

Med statsbidrag
från Skolverket

SKOLOR VI SAMVERKAT MED

”Jag var med tidigt i utvecklingen av
Förebildarna. Inom den här organisationen
får unga en chans att delta i samhället på
riktigt, och inte bara teoretiskt. De tar, med
sina projekt, i vissa fall mer samhällsansvar
än vad vi vuxna gör och det ger mig så
mycket hopp inför framtiden! I en ständigt
föränderlig omvärld måste de unga vuxna
kunna navigera den och hjälpa till, och
därför tror jag att Förebildarna ligger helt
rätt i tiden! ”

Bob Jelica

Moa Ribjer

Linnea Lindau

Maria Wallin

- Marie Olsson,
styrelsens ordförande
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Marie Olsson
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MEDARBETARE

Madeleine Olsson
Eriksson
Ordförande
Stenastiftelsen

”Vi har de senaste fem åren stöttat
Förebildarnas verksamhet och med
glädje följt utvecklingen av deras
utbildningsprogram. Att se andra
ungdomar lyckas med sina projekt
och initiativ gör att fler unga inser att
de själva har möjlighet att driva sina
liv i den riktning de vill.”

”Förebildarnas verksamhet öppnar upp
elevernas tankar med hjälp av olika
metoder så de får komma till tals. Det
tänker jag är så viktigt, ja för alla unga
vuxna, men framförallt för våra elever
här, att deras röst tas tillvara på. Att vi
kan stötta deras självförtroende i att
Henning Setterberg våga ta ett steg till, att faktiskt agera.
Genom programmet har elevernas
Utvecklingsledare
Utbildningsenheten,
handlingskraft, idéer och tankar fått
Stenungsunds kommun möjlighet att genomföra förändring”.

VARFÖR HAR NI VALT
EN SAMVERKAN MED
FÖREBILDARNA?
S. 18

Teamet leds av verksamhetsledaren, Julia Hult,
som grundat Förebildarna och innan dess arbetat
flera år med ungas delaktighet i samhället genom
entreprenöriella metoder. I teamet finns också en
projektkoordinator med ansvar för uppföljning, ansökningar, kvalitetssäkring osv. För utvärdering,
planering och genomförande av våra utbildningar,
ansvarar en projektledare.

COMMUNITY
Inom Förebildarna finns möjligheten för unga som
gått våra utbildningar att stanna kvar hos oss. Det
kan handla om allt från att vara ambassadör till att
träffa andra unga changemakers inom organisationen i olika sammanhang. Ungdomarna i vårt nätverk blir ofta också tillfrågade att medverka i olika
sammanhang som referensgrupp. Ungdomarna
är också involverade i Förebildarnas metodutvecklingar och processer.

Jag fortsätter engagera mig
i Förebildarna eftersom det
finns ett stort nätverk av
andra unga som är drivna
på samma sätt som jag.
Jag blir inspirerad att göra
bättre och göra förändringar
när jag är med där.
-Zeynab Hussaini,
ambassadör
S. 19

Förebildarna är en icke-vinstdrivande organisation som genom utbildningar, kampanjer och projekt ger förutsättningar
för unga individer mellan 16-25 år att kunna påverka sitt liv och samhället i en positiv riktning. Verksamheten har
utvecklats med stöd av Stenastiftelsen och delfinansieras av Västra Götalandsregionen.

