
Landsbygd 2.0 är en mötesmetod för att underlätta 
samtal mellan människor från olika generationer. 
Mötet handlar om att starta en förändringsprocess: 
det kan vara att ställa om till ett mer hållbart samhälle, 
utveckla servicen eller något helt annat som är aktuellt 
på orten. Mötet leds av en processledare som ser till 
att alla på mötet deltar i processen och är med och 
formar resultatet. I Processledarprogrammet Lands-
bygd 2.0 finns nu möjlighet för dig att bli en fullfjädrad 
processledare och leda Landsbygd 2.0 i skarpt läge.

Programmet består av tre steg:  

grundutbildning, praktik och uppföljning.

Grundutbildningen sker helgen 13-14 april på 
Nivagården i Karungi utanför Haparanda. 
På utbildningen får du träna din processledar-
kompetens och samla på dig verktyg för att 
hantera situationer som kan uppstå i skarpt 
läge. 

Praktiken består av att du genomför minst tre 
skarpa lägen mellan grundutbildningen och 
uppföljningsträffen. Skarpt läge innebär att du 
leder möten i lokala grupper i Norrbotten om 
ämnen som är aktuella för dem, med stöd från 
erfarna processledare. Praktiken är den vikti-
gaste delen av programmet, det är på den du 
får erfarenhet av att processleda i skarpt läge. 
Du ansvarar för att hitta dessa skarpa lägen, 
men får stöd och hjälp från arrangörerna av 
programmet. 

Uppföljning. Den 7-8 september avslutas pro-
grammet med en nationell nätverksträff för 
alla programdeltagare där vi delar erfarenhe-
ter av praktiken, utvecklar metoden Lands-
bygd 2.0 och får verktyg för att fortsätta. 

Vem kan söka?

Programmet vänder sig till dig mellan 18-25. Du är intresserad 
av att arbeta med förändring lokalt, samt har viss föreningsvana 
eller erfarenhet från att driva en idé. Din ambition är att bli bra 
på att leda grupper i processer och att lyfta andra människor. 

Antagning

15 personer från regionen antas. Vid fler ansökande än platser 
gör vi ett urval baserat på dina erfarenheter och dina ambitio-
ner med att gå programmet.

Ekonomi

Programmet är helt kostnadsfritt för deltagarna. På utbildnings-
träffen samt nätverksträffen får du kost, logi samt reseersätt-
ning. Du får även reseersättning + ersättning för de skarpa lägen 
du genomför.

Ansök och läs mer på:

www.helasverige.se 

Ansök senast 22 mars! 

Du meddelas senast 27 mars om du blivit antagen och får då 
också praktisk information om den kommande utbildnings-
helgen. 

Kontakt

Josefin Heed 
070 694 17 71 
josefin.heed@helasverige.se 
www.helasverige.se
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