
10 budord för ledare

1  Du ska inte ha andra regler än de övriga. Det är en gammal sanning att gruppen lyssnar mer på vad 
du gör än vad du säger. Om du vill att deltagarna ska vara med på alla aktiviteter, var med själv - även 
om du inte är bäst på allt. 

2  Missbruka inte ett förtroende. Det någon sagt till dig i hemlighet, ska du inte föra vidare. Detta gäller 
för alla hemligheter, utom sådana som handlar om övergrepp, kränkningar, självmordstankar eller lik-
nande. Sådana berättelser ska man aldrig bära själv, utan det måste en vuxen få reda på också. 

3  Tänk på måltidssituationen, så att ingen sitter ensam. Ingen är så utsatt som den som måste äta 
ensam vid ett bord, medan alla runt omkring skrattar och har roligt. 

4  Hedra de andra ledarna. Avbryt inte den som förklarar något och kritisera inte en annan ledare inför 
gruppen. Sådant löser ledarna på ledarsamlingen. Där kan man också passa på att slösa med berömmet. 

5  Du ska inte dräpa någon annans entusiasm. Om du tycker att fotboll är tråkigt, behöver du inte säga 
det högt. Den som är peppad, visar det. Den som inte är det, är tyst. 

6  Du ska inte kränka någon annan, inte ens på skoj. Bus och roliga lekar är okej, men de ska aldrig vara 
kul på någon annans bekostnad. 

7  Du ska inte stjäla gruppens tid. Visa respekt genom att komma förberedd och på utsatt tid. 

8  Du ska inte ljuga om det du inte kan eller tror. Ledaren behöver inte kunna allt eller veta allt. 

9  Du ska inte skapa begär hos gruppen genom att förbjuda sådant som ingen annars skulle haft en 
tanke på att göra. Ha inte regler för reglernas skull. 

10  Du ska inte ha begär till vad alla andra ledare kan eller vad alla andra grupper lyckas med. Du är bra 
precis som du är - det är ju ändå Gud som har skapat dig!
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