Föreningspolicy för Barn och ungdom
i Gredelbykyrkan
Inledning (hämtad ur BiG:s stadgar)
JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Barn och ungdom i Gredelbykyrkan (BiG) delar denna bekännelse från
Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Den är också grunden för vår nära relation med
Gredelbykyrkan som tillhör Equmeniakyrkan.
Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill Barn och ungdom i Gredelbykyrkan (BiG):
(BiG
•
•
•
•
•
•
•

föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor,
hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en
kristen församling,
verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället,
hävda individens unika
nika värde och frihet,
utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden,
visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt
hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen.

Församlingen Gredelbykyrkans
bykyrkans vision:
Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och hela livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och
livssyn.
Vi vill möta längtan och frågor om tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus och
tillsammans kämpa för goda relationer mellan människor och en hållbar miljö.
BiG tillhör Equmenia
qumenia är samlingsnamnet på allt det lokala barnbarn och ungdomsarbetet
gdomsarbetet inom Equmeniakyrkan. Det
Equmenia
innebär rent konkret runt 450 föreningar och över 30 000 medlemmar över hela Sverige.
Sverige

Så här vill vi ha det i vår förening

•
•

•

•
•
•
•

Verksamheten ska präglas av trivsel,
t
glädje och gemenskap.
Alla får vara med,, vi har ingen avbytarbänk. Ingen tvingas att göra något den inte vill.
Verksamheten ska kunna anpassas efter alla deltagares behov. Vi ska försöka
örsöka attrahera
deltagare
re från alla delar av samhället. Att
Att föra samman barn och ungdomar med olika etnisk
och social bakgrund berikar gruppen och kan i förlängningen skapa ett öppnare och varmare
samhälle.
Ett jämställt synsätt genomsyrar
genomsyra verksamheten, med uppmuntran till ifrågasättande av
könsroller.
Deltagarna
eltagarna ska få vara aktiva i verksamheten. De får lära sig ta ansvar, får vara med och
bestämma och respekteras av ledarna.
Alla deltagare ska få möjlighet till att utvecklas för att på sikt
kt själva kunna bli ledare i
verksamheten.
Vi behandlar andra som vi vill bli behandlade själva.

Så här vill vi att våra ledare ska uppträda
•
•
•
•
•

Behandla andra som vi vill bli behandlade själva.
Vara ledare med gruppen och vara goda förebilder. Ledarna ska lyssna på deltagarna.
Lära deltagarna att ta ansvar och visa respekt för varandra.
Säga ifrån om något inte känns bra
Uppmuntra till utbildningar i ledarskap

Om någon ledare uppträder illa
•

Tala med ledaren om saken. Vid behov föra det vidare till ordförande, ungdomsråd eller
församlingens styrelse.

Så här vill vi att föräldrar uppträder
•
•
•

Vi vill att föräldrar är intresserade av vår verksamhet. Att de uppmuntrar deltagarna till
aktiviteter. Vi ser gärna att föräldrar ställer upp som resurs och deltar själva.
Det är viktigt att föräldrarna berättar för ledare om bekymmer och glädjeämnen och om det
finns särskilda behov t ex kost, sjukdomar m.m.
Det är också viktigt att föräldrar respekterar tider och rutiner. Att föräldrar tar sitt ansvar och
förmedlar rätt kontaktuppgifter så att vi kan nå dem om det behövs.

I scoutgrupperna uppträder vi så här
•

•

•

Vi följer scoutlagen.
o 1. En scout söker sin tro och respekterar andras
o 2. En scout är ärlig och pålitlig
o 3. En scout är vänlig och hjälpsam
o 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
o 5. En scout möter svårigheter med gott humör
o 6. En scout lär känna och vårdar naturen
o 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra
Scoutlöftet
o Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen
o Valspråk och lösen: Var redo! – Alltid redo!
Jag är medveten om att jag är en representant för scoutrörelsen.

Så här ska vi hantera dåligt språkbruk
•

Vi använder ett vårdat språk. Vi ska inte använda kränkande ord och svordomar. Vi säger till
den som uttrycker sig illa. Respekterar om man blir tillsagd.

Så här ska vi hantera kränkningar
•
•
•

Vi ska markera att det inte är ett acceptabelt uppträdande.
Vi ska ta upp ämnet och diskutera hur man bör bemöta varandra.
Om det förekommer kränkning: våga berätta det för någon. Samtala med personen, försök att
tillsammans hitta en lösning.

Om ett barn farit illa
•

Om barnet själv berättar:
o
o
o
o

•

Tro på det barnet berättar, värdera inte, förhåll dig så neutral som möjligt, ställ inga
ledande frågor. Ge inga löften om tystnad eller lösningar
Efter samtalet, skriv ned vad barnet berättat, skriv din tolkning av vad som hänt och
hur du agerat
Diskutera
a med ordförande eller ungdomsråd hur ni ska gå vidare
Under alla förhållanden är barnets säkerhet av yttersta vikt och går före all annan
hänsyn

Om du misstänker att någon far illa utanför er verksamhet:
o
o
o

Skriv
kriv ned vad du sett/hört och hur du agerat
Diskutera med ordförande eller ungdomsråd hur ni ska gå vidare
Under alla förhållanden är barnets säkerhet av yttersta vikt och går före all annan
hänsyn

Barn och ungdom i Gredelbykyrkan är en drogfri förening. I samband vår verksamhet får ingen
alkohol,
hol, tobak eller några andra droger nyttjas.
Om någon, barn/ungdom, ledare eller förälder bryter mot vår policy pratar vi igenom vad som varit fel
och söker en lösning. Vi tar vid behov hjälp av ordförande, ungdomsrådet, pastor eller församlingens
styrelse.
Denna policy sprider vi i föreningen via
v informationsfolder och på Gredelbykyrkans hemsida, vi går
igenom vad policyn innebär i verksamheten.

