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Systerskap/Broderskap - en presentation 

Systerskap är ett samarbete i Lindesberg mellan 
Lindeskolan och grundskolan samt Ungdomsmottagningen. 
Det är ett tjej-/killgruppsarbete som handlar om att 
elever på Lindeskolan håller i grupper i vilka elever från 
grundskolan deltar. Detta görs för att stärka unga elevers 
självkänsla. 
Elever som går sista året på gymnasiets Barn- och 
fritidsprogram kan använda sin praktik alternativt 
gymnasiearbetet till att hålla i gruppträffar med elever 
från grundskolan. Innehållet i gruppträffarna handlar om 
vänskap, kärlek, självförtroende, mod, makt, hälsa, humor, 
nöje, musik och kultur. 
 

Syftet med Systerskap/Broderskap är att stärka unga elevers självkänsla 

samt träna på att göra bra val i livet. 

Idén till arbetet kom 2004 och under 2005 startade de första grupperna. Sedan 
dess har arbetet pågått år från år. Det är eleverna som håller i själva grupperna 
men arbetet leds i sin tur av en arbetsgrupp bestående av personal från 
Lindeskolan, grundskolan och Ungdomsmottagningen. 
 

Att delta i Systerskap/Broderskap som grundskoleelev, är en möjlighet att få prata 
om sånt som många unga funderar över; till exempel självkänsla och relationer. 
Fokus ligger på diskussioner och eftersom ledarna bara är några år äldre har de 
förståelse för hur tankarna går.  
 

För att få bli gruppledare ställs vissa krav; god närvaro, godkända betyg samt 
personlig lämplighet. Gruppledarna får en grundläggande utbildning av personalen 
och får lära sig hur man håller i grupper samt vilka förväntningar som finns. Det 
finns en tydlig struktur för hur gruppträffarna ska gå till, bland annat har en 
materialpärm tagits fram med förslag på övningar. Ledarna får också kontinuerligt 
handledning för att känna sig trygga i sin uppgift. De för också loggbok efter varje 
träff vilken följs upp av pedagogerna på Lindeskolan. Arbetet som ledare ingår i 
den ordinarie undervisningen och blir därmed betygsatt. 
 
För mer information kontakta: 

Magdalena Rosenback, programsamordnare Barn- och Fritidsprogrammet 0581-
81329 
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Maie Arvidsson, kurator Lindeskolan, 0581- 813 64 
Susanna Nordmark, Ungdomsmottagningen 0581-855 11 


