
Följande delmoment krävs för att avlägga certifikatet  
för Sydkustens ordkonstskolas ledare:  
 

PLANERINGSKURS (8-15 H)  
Planeringskursen arrangeras av Sydkusten varje höst och består i allmänhet av en 
veckoslutskurs. Innehållet består av följande: 

- ledaradministration, (information om praktiska och administrativa saker så som 
avlöning, försäkringar, rapportering, brottsregisterutdrag, mm) 

- baskunskaper i arbete med barngrupper och gruppdynamik 
- inspiration till kreativt skrivande, berättande, drama och ordlek  

(kursen består av praktiska konkreta övningar och tips från olika områden) 
 

FÖRDJUPAD TEMAKURS (7 H) 
- ordnas regelbundet med aktuella föreläsare och teman som tangerar ordkonst-

verksamheten. Kurser ordnas ca en gång per termin.  
- Denna del kan bestå av två halvdagskurser eller en heldagskurs arrangerad  

av Sydkusten. 
- Denna del kan också bestå av kurser i ordkonstledarutbildningen som  

Sydkustens ordkonstskola och Borgå folkakademi ordnar vartannat år.  
 

FÖRDJUPAD TEMAKURS (7 H) 
- Valbar kurs som ordkonstledaren själv kan välja utgående ifrån sina special-

intressen inom ordkonsten  
- Kan arrangeras av andra arrangörer än Sydkusten men godkänns och styrks  

då med kursintyg.  
- Ledaren bör gärna på förhand kontrollera med Sydkusten att kursen kan 

godkännas om man önskar att kursen ingår i ledarutbildningen. 
 

PRAKTIK (15 H) 
- Omfattar ledandet av en ordverkstad under minst 10 lektioner á 1,5 h.  
- Förutom själva lektionerna sköter ledaren också planering av det arbete  

som görs i ordverkstaden. 
- Under praktiken finns det möjlighet till handledning på distans av erfaren 

ordkonstledare.  
- Minst en gång hålls ordverkstaden tillsammans med en annan ordkonstledare. 
- Praktiken är avlönad. 

 

RAPPORT OCH UTVÄRDERING AV UTBILDNINGEN  
- Skriftlig utvärdering av introduktionskursen  
- Praktikrapport över en termins arbete som ledare  
- Kursrapport över de båda fördjupade temakurser man deltagit i  
- Skriftlig utvärdering av verksamheten samt hur arbetet förankrats i 

ordkonstskolans läroplan  
- Samtliga rapporter och utvärderingar görs elektroniskt på ordkonst.fi 

 
 
När dessa moduler genomförts och godkänts erhåller man ett certifikat för ledarutbildning i ordkonst. 


