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Vi söker ledsagare till våra 

elever 

Ungdomarna som studerar vid Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Göteborg har olika former av 

fysiska funktionsnedsättningar. När ungdomarna till exempel vill gå på bio, café eller utöva någon 

form av sportaktivitet behövs ibland en ledsagare som kan ge ett praktiskt stöd. Det kan innebära att 

man följer med och assisterar i de moment som ungdomen har svårt att utföra självständigt. 

Önskemålen och behoven varierar från person till person.  

 
Nu söker vi fler ledsagare till Göteborg. Har du tid och lust att bli anställd några timmar i månaden 

för detta uppdrag? Du behöver inte ha någon utbildning för att bli ledsagare men en personlig 

lämplighet för uppdraget är en grundförutsättning, likaså att personkemin stämmer mellan dig och 

den person du skall ledsaga. Du har en positiv grundsyn till livet samt goda referenser och är över 18 

år.  

 
Du kommer att bli anställd av ungdomens hemkommun som upprättar avtal och anställning. Det 

innebär en timanställning med avtalsenlig lön. Kommunen gör en lämplighetsbedömning som bland 

annat innefattar ett utdrag ur Polisens belastningsregister.  

Nyfiken?  

Vi ser fram emot att höra från dig! 

 

 

Vill du veta mer, så hör av dig till någon av oss 

kuratorer. 

Annelie Nilsson 076- 502 14 18 annelie.nilsson@brackediakoni.se 

Annki Karlsson 076- 502 14 
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 annki.karlsson@brackediakoni.se 

Linda Kristoffersson 076-502 14 14 linda.kristoffersson@brackediakoni.se 
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