BOGAFJELL SOKN
ACT-mellomleder

PERSONLIGE OPPLYSNINGER
Etternavn

Fornavn

Personnummer

Adresse
Postnummer

Poststed

Mobil

E-post

UTDANNELSE
Skole

Klasse

Linje

YRKE
Arbeidssted/læringssted

ACT
Er du konfirmert?

Ja

Nei

Konfirmasjonssted

Konfirmasjonsdato

Har du vært ACTJa
Nei
hjelpeleder?
Hvor mange år har du vært
ACT-hjelpeleder?
Skriv 8 setninger om hvorfor du vil bli mellomledere i ACT.

KONTRAKT OG SIGNATUR
For å kunne bli mellomleder stilles følgende krav. Aldersgrense: 2kl. VGS – 21år, vært hjelpeleder minst ett år og levert søknad. Når vi
skal velge hvem som skal få bli mellomledere vil vi også legge til grunn hvordan en har fungert som hjelpeleder/mellomleder. Jeg
bekrefter at opplysningene som er gitt over stemmer. Jeg har lest kontrakten for å være mellomleder og gir mitt samtykke til denne. (Se
neste side.) Jeg forplikter meg på å levere politiattest dersom dette ikke er gjort tidligere år som hjelpeleder eller mellomleder.
Signatur

Dato

KONTRAKT MELLOMLEDERPROGRAM 2017/2018

JEG FORPLIKTER MEG PÅ
 Jeg forplikter meg på å stille på samlingene før, under og etter ACT. ACT begynne kl.
19 og slutter kl. 21:30 annenhver torsdag fra etter høstferien og frem til
konfirmasjonene i mai.
Mellomlederne skal møte prest eller diakon kl.18:15. Mellomledere skal i forkant av
dette møtes for å planlegge kvelden. Tidspunkt for dette avtales i mellomledergruppen.
Mellomlederne forplikter seg også på å gå hjem etter hjelpelederne går, maks 15min
senere. Hjelpelederne har oppmøtetidspunkt kl. 18:30 og hjemreise tidspunkt kl. 22.
 Jeg forplikter meg på å gå regelmessig på GreenHouse
 Jeg forplikter meg på å bidra positivt inn i konfirmantarbeidet og holde de reglene som
til enhver tid blir gitt
 Jeg forplikter meg på ikke å nyte eller kjøpe alkohol, tobakk eller andre rusmidler når
jeg praktiserer mitt verv som hjelpeleder/mellomleder.
 Jeg forplikter meg på å avtale med Ungdomsprest eller Ungdomsdiakon dersom noe av
det ovenfor ikke lar seg gjennomføre
BOGAFJELL SOKN FORPLIKTER SEG PÅ
 Bogafjell sokn forplikter seg til å drive ledertrening gjennom året
 Bogafjell sokn forplikter seg til å gi tilbud om en samtale med hver
hjelpeleder/mellomleder på 15.min.
 Bogafjell sokn forplikter seg til å gi attest ved utført konfirmantår som kan legges ved
CV
 Bogafjell sokn forplikter seg til å skape et positivt miljø blant lederne
BRUDD PÅ KONTRAKT

Ved alvorlige brudd på kontrakt kan Bogafjell sokn avslutte vervet til den/de det gjelder som
hjelpeleder eller mellomleder.
BILDER OG FILM

Jeg/foresatt gir tillatelse til at Bogafjell sokn kan bruke bilder som blir tatt i løpet av konfirmantåret til
intern og ekstern bruk på nettsider, menighetsblad o.l.
Ja
Nei
Jeg/foresatt gir tillatelse til at Bogafjell sokn kan bruke filmklipp som blir tatt i løpet av konfirmantåret
til intern og ekstern bruk på nettsider, menighetsblad o.l.
Ja
Nei

