
Informatörsutbildning RFSU Umeå 
Är du mellan 20 och 30 år och intresserad av att då och då jobba med sexualupplysning i 
skolan och på kampanjer? Sök till RFSU Umeå informatörsutbildning! Nästa utbildning 
hålls i mars-april 2011. Sista ansökningsdag är 28 feb 2011.  

Intresseträff 

Vi visar RFSU:s och UR:s film ”Sex på kartan” för studenter, verksamma lärare och andra 
intresserade. Denna kväll kommer även att vara ”förkväll” för informatörsutbildningen, 
då vi informerar om vad det innebär att vara informatör. Vi är på Umeå universitet, i 
Dramastudion i Humanisthuset den 22 februari från 16:00 till 19:00. Ingen anmälan 
behövs.  

Hur lång och när är utbildningen? 

Utbildningen, som är gratis, är omkring 40 timmar lång. Det viktigaste med kursen är att 
du ska kunna informera och samtala om sexualitet i tonårsgrupper efter utbildningen. 
Kursen hålls i centrala Umeå. 

Datum 

22 februari   kl. 16.00-19.00  Förkväll (läs ovan)  

19 mars  kl. 10.00-18.00  heldag 

23 mars  kl. 16.00- 19.00  Eftermiddag/kväll  

30 mars  kl. 16.00-19.00  Eftermiddag/kväll 

8 april    kl. 16.00-19.00  Eftermiddag/kväll 

9 & 10 april  kl. 10.00- 18.00  Heldagar 

Dagarna är fasta men tiderna ungefärliga. 

Alla tillfällen är obligatoriska 

Du som RFSU-informatör kan bli ansiktet utåt och behöver alla tillfällen för att känna till 
hur RFSU arbetar. Du är dessutom delaktig i en process och därför är ditt deltagande 
viktigt även för gruppen. 

Kursinnehåll 

Utbildningen innehåller bland annat tonårssexualitet, hiv, könsorganskunskap, abort, 
ömsesidiga relationer, genus, sexuella trakasserier, kondomkunskap och olika 
metodövningar anpassade till skolelever i tonåren. Föreläsningar varvas med 
diskussioner. 

Hur ansöker man? 

Skicka ansökan till bli.informator@rfsu.se senast 28 februari 2011.  
Berätta lite om vad du gör, har gjort och vad du har för funderingar kring framtiden. Vi 
vill också veta varför du vill jobba med sexualupplysning. Erfarenhet av att arbeta med 
ungdomar, föreningar, samt engagemang i sex- och samlevnadsfrågor är meriterande. 
Det är bra om du skriver ett A4. Vi efterstävar mångfald med hänsyn till kön, klass, 
etnicitet och sexualitet.  
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