
Handlingsplan för barnrådet 2016-2017 
 
Utmana och utrusta 
Vi vill: 

 Utrusta ledare genom att under våren 2016 anordna en ledardag kring barn med särskilda 
behov. 

 Fortsätta arbeta med utbildning av ledare genom kursen "I trygga händer" och genom den ge 
verktyg för att kunna hantera och förebygga övergrepp, samt utmana ledare till att aktivt 
arbeta med dessa frågor.  

 Fortsätta utveckla detta arbete för att alla våra ledare ska ha möjlighet att gå kursen samt 
genom barnkonsulenten bidra med stöd till föreningarna i utvecklandet av handlingsplaner 
kring ämnet. 

 Genom vårt arbete med Tro genom livet vara med och ge föräldrar verktyg att förmedla och 
fostra sina barn i kristen tron. Vi har gjort en enkätundersökning där vi ställt frågor till 
pastorer och föräldrar kring ämnet och hur SAU kan vara med och stödja församlingarna i det 
arbetet. Vi vill fortsätta arbeta med resultatet av enkäten. 

 
Relation till Gud  
Bön 
Vi vill: 

 Bidra till att lägga en bra grund i barnens liv, med en förhoppning om att de ska få lära känna 
Jesus som sin personliga vän. 

 Arbeta för att barns bön ska tas på allvar i barnverksamhet och församlingsliv, i övertygelsen 
om att barns bön är ”på riktigt”. 

 att bönen ska bli en naturlig del i alla våra arrangemang, framför allt där alla åldrar finns.  

 Arbeta för att det under årskonferenserna skall finnas ett 24-7-bönerum dit familjen 
tillsammans kan söka sig för att uttrycka sin bön. 

 Uppmuntra och inspirera församlingar till att ta vara på barns bön och skapa möjligheter för 
kreativitet. 

 
Bibeln 
Vi vill: 

 Uppmuntra ledare att ha bibelberättelsen i fokus vid sina samlingar och att vara tydliga med 
att den kommer från Bibeln. Vi vill också uppmuntra dem att visa barnen att bibelberättelsen 
är relevant i dagens samhälle. 

 Att Bibelns berättelser ska vara ett tydligt inslag under barnkonferensen. 
 
Undervisning 
Vi vill: 

 Ge tips på vår hemsida om andaktsmaterial för familjen och därigenom hjälpa föräldrar att 
tala om tro med sina barn. På hemsidan vill vi också ge materialtips och idéer till lokala 
ledare. 

 Arbeta för att 2017 ha en åldersindelad barnkonferens, då barn i olika åldrar tar till sig 
undervisning på olika sätt. 

  
Relationen till medmänniskor  
Vi vill: 

 Under familjelägret bidra till att ge föräldrar en trygghet i föräldrarollen bl.a. genom 
föreläsningar. 



 Uppmuntra relationer mellan olika åldersgrupper. Barnrådet anser att det är viktigt att alla i 
en församling, oavsett ålder, känner sig delaktiga i församlingslivet. Vi vill visa på hur viktigt 
det är genom att jobba för en gemensam start med alla åldrar under årskonferensen. 

 Uppmuntra församlingar att arbeta mer med gudstjänster för alla åldrar genom  
församlingsbesök av barnkonsulenten samt genom att  ge tips för det arbetet via hemsidan. 

 Att församlingar ska få inspirera varandra genom att ge tips om kommande barnevent och 
samlingar via vår hemsida. 

 
Relation till omvärlden  
Vi vill: 

 Följa SAU:s freds-, miljö- och rättvisepolicy. 

 Undvika engångsartiklar under våra läger och nyttja fairtradeprodukter. Vi föreslår också de 
som ansvarar för köket under familjelägret en vegetarisk måltid under veckan. 

 Hjälpa barnen att upptäcka naturen under våra läger genom att genomföra aktiviteter ute.  

 Uppmuntra ledare och barn att identifiera och möta behov i omvärlden utifrån de 
möjligheter och förutsättningar som finns i den lokala kontexten. 

 Anordna en missionsfest under barnkonferensen 2016. 
 
Ledare  
Vi vill:  

 Visa på vilken viktig uppgift våra ledare har som förebilder och verktyg i Guds hand, genom 
bl.a. de nationella ledardagarna.  

 Stödja ledare genom att barnkonsulenten finns till hands för söndagsskole- och/eller 
ledarsamlingar. 

 Finnas till hands för att lyssna in vad lokala ledare anser är aktuella frågor och genom vårt 
och barnkonsultens arbete respondera på det. 

 
Våga  
Vi vill 

 Anordna en uppmuntransfest för söndagsskoleledare för att styrka dem i deras ledarroll. 

 Bjuda in representanter för församlingarnas styrelser till en dag med samtal om frågor kring 
barn, familj och församling. 

 Ge möjlighet för deltagare att utvärdera våra arrangemang genom att samtliga deltagare 
och ledare fyller i en utvärdering. 

 


