
Handlingsplan för barnrådet 2022-2023 

Guds ord och bönen: 

Vi vill: 

• Visa att vi är beroende av bönen, genom att låta den bli en tydlig och naturlig del i våra 

arrangemang och på våra sociala medier. Detta vill vi göra genom till exempel 

trogenomlivet-kontot och bön för Jordens barn på Ung tro-kontot. 

• Uppmuntra ledare att ha bibelberättelsen i fokus och visa att den är relevant i dagens 

samhälle.  

• Fortsätta revidera andaktsboken ”Bästis med Gud” så att den passar barn i dagens 

samhälle.  

• Fortsätta jobba för att en andaktsbok för 10-12 åringar skrivs, detta eftersom vi anser att det 

redan i den åldern är viktigt med ett eget andaktsliv.  

• Arbeta för att ha en åldersindelad barnkonferens år 2022 och 2023, eftersom barn i olika 

åldrar tar till sig undervisning på olika sätt. Vill framför allt fokusera på samlingar för äldre 

barn.   

 

Ett liv i efterföljelse: 

Relationen människor emellan: 

Vi vill: 

• Hjälpa föräldrar att leda sin barn till en tro som bär genom att till exempel jobba för att få till 

en föräldradag där föräldrar får hämta inspiration till hur man kan prata tro med sina barn. 

Vi vill också jobba med att få ut stödmaterial till föräldrar. 

• Anordna en dag för 10-12 åringar och deras ledare en gång under höstterminen under 

kommande år. Vi anser att den målgruppen är viktig att jobba med eftersom de lätt hamnar 

i kläm mellan barn och tonåringar.  

 

 

Relation till omvärlden 

Vi vill: 

• Under familjelägret kommer vi att hänvisa till SAU:s miljöpolicy – när det handlar om vilken 

mat vi bör satsa på.  



• Vi vill visa på att barns engagemang för omvärlden är viktigt, genom att uppmuntra 

barngrupper att göra vad de kan för andra människor. Detta vill vi göra genom att 

sammanställa en lista på SAU:s hemsida med tips på hur man kan hjälpa och stödja andra 

människor.  

 

Ledare 

Vi vill: 

• Uppmuntra och stödja ledare genom t. ex de nationella och regionala ledardagarna, som vi 

anordnar genom nätverket Jesus till barnen.  

• Anordna en frukost för ledare där man tar upp hur viktig ledarens undervisning utifrån 

bibeln och deras egen tro är. Detta tänker vi göra om kommande år.  

• Vi vill undersöka möjligheterna för att starta en kurs för unga ledare, där olika praktiska 

frågeområden kan tas upp. 

Våga 

Vi vill 

• Våga få kritik genom att ge möjlighet för deltagarna att utvärdera våra arrangemang, även 

barnen. 

• Använda oss av denna handlingsplan varje barnrådsmöte, för att utvärdera om vi skall 

tänka annorlunda kring de arrangemang vi i dagsläget jobbar med. 

• våga ta upp ämnet psykisk ohälsa, genom t.ex i en ledardag, eftersom vi ser att psykisk 

ohälsa drar sig allt längre ner i åldrarna.  

  

 

 


