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Söndagsskolematerial

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att i samverkan ansvariga för barn
och ungdomsarbetet inom Svenska kyrkan ta fram ett enhetligt söndagsskolematerial
som de församlingar som önskar kan beställa.

Motivering
Svenska kyrkan har i många sammanhang ett gediget och fint arbete för barn och
ungdomar inte minst öppna förskolan som lockar många barnfamiljer. Inom många
kyrkor finns redan resurser med barnpedagoger och personal som har god erfarenhet
av barn. I andra församlingar kan situationen dock se annorlunda ut.
Det är viktigt att kyrkan får vara en plats för alla åldrar och hela familjen. Hur
man gör detta möjligt måste få vara upp till varje församling exempelvis beroende
på hur mycket barnfamiljer man har i sin församling och vilka resurser som finns.
För många familjer kan det vara uppskattat att det förutom öppen förskola och andra
aktiviteter i veckan också finns någon form av barnaktivitet under högmässan på
söndagen. Detta dels för att det ska finnas undervisning som är lättare för barn att ta
till sig och dels för att föräldrarna lättare ska kunna delta i gudstjänsten. För en del
barnfamiljer kan detta vara själva förutsättningen för att ens orka ta sig till högmässan på söndagen. Vi anser att barnen inte ska vara ett hinder för att delta i
högmässa utan att det ska vara en rolig aktivitet som hela familjen kan uppskatta.
Därför vill vi att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att ta fram ett undervisningsmaterial som är anpassat för barn och som kan användas för söndagsskola. Detta i
samverkan med de inom svenska kyrkan som har ansvar för barn och ungdomsarbetet och aktörer inom eller utom kyrkan som behövs för att få fram ett så bra
material som möjligt. Tanken är ett material som följer kyrkoåret så att föräldrar och
barn får ta del av samma tema följt av högtider såsom påsk och jul men anpassat
efter ålder. Det är naturligtvis positivt om det finns aktiviteter såsom målning,
pedagogiska lekar m.m. inkluderat i materialet. Tanken med detta är att det ska vara
enkelt för de församlingar som vill anordna söndagsskola att kunna beställa ett
färdigt material och inte behöva ta fram det själva, och att man kan känna igen sig i
söndagsskolan vilken församling man än går till i Sverige som väljer att ha söndagsskola.
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