
Forslag til regional og lokal satsing på kursassistenter til alle 

konfirmasjonkurs. 

 

Lokalt og regionalt har de siste årene slitt med rekruttering av kursledere til 

konfirmasjonskurs. Flere kursledere tar mer enn 1 kurs, er vikarer for andre, trekker 

seg etter 1 år som kursleder og vi har hvert år noen som trekker seg kort tid før 

kursoppstart. De som trekker seg er oftest nye/uerfarne ledere og begrunner det med 

tidspress, manglende kompetanse, mental helse og prestasjonsangst. 

For å trygge kurslederne burde vi derfor sette fokus på at det er assistenter på alle 

konfirmasjonskurs. Assistentene vil minimisere tidspresset, bidra med kompetanse til 

lederne, trygge lederne og lette på prestasjonsangsten som spesielt oppstår hos nye 

og uerfarne ledere. 

Assistenter letter arbeidslasten for ledere 

Assistenter er ungdom, vanligvis i alderen 15-17, som assisterer kursledere på 

konfirmasjons-kurskveldene. De hjelper kursleder rydde rom før og etter kurskveld, 

deler ut materialer i timene og aktiviserer ungdommen i opplegget kurslederen har 

planlagt. Assistenter har forståelse for ungdom og ungdomskultur og vil være til stor 

hjelp for ledere som sliter med å nå ut til konfirmanter. De kan lette på det mentale 

stresset lederen føler ved å være ansvarlig for 15 konfirmanter helt alene og roer 

nervene for de som syns det er tungt å lede gruppen alene. Kursleder kan spille på 

assistenten når de snakker, fordele oppgaver til assistenten og ikke minst bruke dem 

som en ressurs for konfirmanter som sliter med sosial angst, mental helse eller 

utviklingsforstyrrelser. 

 

Assistenten letter lasten for rekruttering av kursledere 

Sandnes og Gjesdal lokallag har i nesten 10 år hatt assistenter på alle 

konfirmasjonskurs. Dette har ført til at vi hvert år har assistenter som fyller 18 år og 

allerede har erfaring med konfirmasjonskurset. I år hadde vi 4 assistenter som fylte 

18 og er kursledere i Sandnes og Gjesdal HK. I lokallagene Sandnes, Stavanger og 

Jæren 2022 er det 11 av kurslederne (totalt 41) som tidligere har vært assistenter. 

Disse kurslederne leder 28 av 84 kurs i de overnevnte 3 lokallagene, altså 1/3 av 

kursene. Dette er et tydelig bevis på hvor stor ressurs assistenter er for både lokallag 

og regionlag. Rekrutteringen av kursledere blir lettere og de lederne vi får fra 

satsingen på assistenter er mer forberedt på hva en kursleder gjør.  

HEF sentralt satser på ungdom 

I fjor stemte HEF på landsmøtet at et av deres satsingsområder for de neste årene 

skal være unge voksne. Ved å aktivt jobbe for assistenter på alle 

konfirmasjonsgrupper vil vi: 

1. Vise en satsing på unge voksne der vi gir ungdom arbeidsmuligheter, 

arbeidserfaring og en vei inn på jobbmarkedet.  



2. Bygge en større sosialkulturell gruppe med mennesker som har humanistiske 

verdier over et stort alderssprang som hjelper på rekrutteringen av unge 

frivillige. 

3. Skape et miljø med arbeidsvillige humanistiske ungdommer for HU-

lokallagene å ta av til lokallagsstyret. 

Ved å støtte dette forslaget viser vi utad til hele regionen at livssynsarbeid er viktig, at 

ungdom/unge voksne er i fokus og at vi i HEF Rogaland verdsetter det ungdom har å 

tilby til humanistisk konfirmasjon. 

Forslag til vedtak: 

1. Regionstyret skal aktivt jobbe for at alle konfirmasjonskurs har assistent. 

2. Regionstyret holder assistentkurs for alle kursassistenter i regionen samme 

helg og sted som kurslederkurset. 

3. Forslaget om assistenter på alle konfirmasjonskurs blir fremmet av regionens 

delegater på landsmøtet til Human-Etisk Forbund med de overnevnte forslag 

til vedtak som nasjonale vedtak. 


