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Barnkonsekvensanalys för Norsjö församling 
 

Bilaga till Församlingsinstruktionen 2020-2024 

 

Inledning 

Norsjö församling och Norsjö kommuns geografiska område sammanfaller. Församlingen 

utgår från de förhållanden för barn och unga som råder i kommunen. 

Församlingens verksamhet för barn och unga bygger på de principer som anges i 

barnkonventionen och det som skrivs om barns rättigheter.  

1. Förbud mot diskriminering (artikel 2). Alla barn får tillgång till sina rättigheter. Vi har 

skyldighet att se enskilda och grupper av barn med behov av särskilda insatser. Vi 

motverkar diskriminering vid förändring av styrdokument och ekonomisk 

resursfördelning.  

 

2. Barnens bästa ska alltid sättas i första rummet (artikel 3). Denna artikel styr hela 

barnkonventionen. Vi har en skyldighet att se till barnens bästa och deras rättigheter. 

Detta gäller både i beslutsfattande som påverkar barnen direkt och indirekt.  

 

3. Rätt till liv och utveckling (artikel 6). Vi ser till barnens rätt till liv och mening; fysiskt, 

mentalt, andligt, moraliskt och socialt.  

 

4. Barnen har rätt att säga till hur de vill ha det (artikel 12). Myndigheter och domstolar 

är skyldiga att fråga barnet och ta hänsyn till dess åsikt när man beslutar i frågor som 

berör barnet. Vi lyssnar till barnet när vi fattar beslut som berör målgruppen och 

individen utifrån samma princip.  

 

5. Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till fullvärdigt och 

anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället (§23). 

Församlingens entréer och lokaler är anpassade för fysiskt funktonsnedsatta. Vad 

gäller de olika barnens psykiska nedsättning och behov och de krav som ställs utifrån 

det samarbetar personalen nära föräldrarna och förkovrar sig allteftersom. 

Kyrkorådet avsätter de ekonomiska medel som krävs för att vi ska kunna efterleva 

§23. 

 

6. Barn som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt eget 

språk, sin kultur och sin religion (§ 30). All verksamheten som vi bedriver är – och ska 

- vara inkluderande.  

Det finns ytterligare artiklar som anger specifika rättigheter, bland annat rätten till 

utbildning, hälsa, fritid, samt skydd mot våld, övergrepp och barnarbete. Även rätten till 
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yttrandefrihet, tanke – och samvetsfrid, tillgång till information och skydd för privatlivet. Vi 

tar fasta på samtliga artiklar.  

 

Kartläggning 

Ekonomi 

Barn i ekonomiskt utsatta hem är för närvarande, enligt kommunens statistik, något större 

än riksgenomsnittet. Den ekonomiska utsattheten bir mer påtaglig i samband med 

skilsmässor, detta kan även påverka barnen psykiskt och socialt. Kommunens 

ansvarstagande för ensamkommande flyktingbarn är stort, en förutsättning som förändras 

efter att barnet fyller 18 år.  

Enligt barnombudsmannen (max18.barnombudsmannen.se) har antalet barn i ekonomisk 

utsatthet ökat från 19% till 23% (avser 2014-2017). Avseende pojkar har utsattheten ökat 

från 20% till 26%. Motsvarande siffror för flickor är samma som riket i stort, det vill säga 

oförändrat 19%.  

Om vi jämför statistik avseende barn med svensk bakgrund och utländsk bakgrund var 

siffrorna 2017 21% respektive 59%. 

Hälsa 

Ser man till de undersökningar som är gjorda och de resultat som framkommit visar det sig 

att de livsvillkoren för de små barnen är goda. Barn med låg födelsevikt är färre än i riket 

som helhet.  

Utbildning 

89% uppnår grundskolans nivå, 90 %har gymnasiebehörighet. Norsjö kommun har haft, och 

har en stor andel välutbildad pedagogisk personal. För att motverka den svikande 

lärarbehörighet som delas av många kommuner, har Norsjö kommun budgeterat extra 

medel till skolan. I skolans hälsoverksamhet ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, 

specialpedagog samt talpedagog. Gymnasieskolan lades ner under 2015. Idag dagspendlar 

gymnasieeleverna till studieorterna, alternativt bosätter de sig på respektive studieort.  

Trygghet 

Församlingen ingår i Region Västerbottens ”SALUT-projekt” för en friskare region. SALUT 

ingår i det nationella folkhälsoarbetet för trygga och goda uppväxtvillkor för barn mellan 1-5 

år.  

Inom kommunen finns en fritidsgård med verksamhet under veckan samt förlängt 

öppethållande till 23.00 på fredagar och lördagar. Vid lov hålls utökad öppen verksamhet. 

Församlingen bedriver verksamhet för ungdomar från årskurs 6 och uppåt som annars lätt 

tappar kontakten med kyrkan när de växer u barnverksamheten. Antalet växer ständigt och 

räknas idag till drygt 20 ungdomar (november 2019). 
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Stöd och skydd 

Kommunen saknar ungdomsmottagning utöver det som erbjuds inom skolan, vilket innebär 

att barnen står utan särskilt hälsostöd efter grundskolans avslutning. Kommunen har en 

utarbetad likabehandlingsplan för Norsjö skolor och fritidsgårdsverksamhet.  

Delaktighet 

De yngre barnen uttrycker sina önskningar spontant i stunden. Alla önskningar kan inte 

infrias, men så långt som möjligt. I vår verksamhet för äldre barn tillfrågas deltagarna i 

början av varje vecka i en supertextgrupp vad som önskas till kommande träff.  

Det ovan beskrivna visar på att lyhördhet och öppenhet är viktigt i arbetet bland barn och 

unga. Deras önskningar och förväntningar fångas upp i dialog.  

Beskrivning 

Förskolebarnen har sin speciella tid med kyrkans församlingsassistenter. 

Gudstjänst för alla åldrar firas 2-3 gånger per termin i församlingens kyrkor. Även övriga 

gudstjänster firas emellanåt med inslag som är anpassade för barn. Förberedelser för dessa 

gudstjänster sker inom barngrupperna. 

En gång per år firas ”Barnens kyrksöndag” med gudstjänst för stora och små och stor 

satsning på aktiviteter för barn efter gudstjänsten. Vid dessa tillfällen delas barnbiblar ut till 

kommunens alla femåringar. 

Barnkörer är delaktiga och medverkar vid ett flertal gudstjänster och musikarrangemang. 

Inför dessa gudstjänster förbereds barnen om gudstjänstens innehåll.  

Inom konfirmandundervisningen är gudstjänsten och gudstjänstrummet centralt. 

Konfirmanderna får med egen upptäckarglädje undersöka vad gudstjänsterummet är, lära 

känna Gud och Jesus genom undervisning i dialogform. De inbjuds också att samtala om 

vissa gudstjänsters innehåll och utformning.  

Analys 

Vi noterar:  

1. Då många barn bor utanför centrala Norsjö måste verksamheterna anpassas så att så 

många som möjligt kan delta.  

2. Verksamheterna ska vara kostnadsfria. 

3. ”Öppet hus” för föräldrar och småbarn ska erbjuda samling och lek. 

4. Våra medarbetare ska erbjudas utbildning i att möta barn med oro. 

5. Gymnasieungdomars pendling till andra studieorter begränsar vår möjlighet att verka 

i den åldersgruppen. 

6. Barnkören verkar tillsammans med vuxenkör ibland, vilket stärker deras känsla av 

delaktighet i församlingens liv.  

7. Vi ska arbeta för att nå ut till fler med vår konfirmandundervisning.  

8. Vi ska erbjuda hälsosamt tilltugg till barn och ungdomar vid deras samlingar.  
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9. Inför budgetarbete och alla övriga strategiska beslut ska kyrkorådet genomföra en 

barnkonsekvensanalys. 

10. Den utsatthet som barn med utländsk bakgrund lever i är iögonfallande (se 

kartläggning, ekonomi). Vi vill motverka denna utsatthet – främst den sociala – bland 

annat genom att aktivt etablera kontakt med målgruppen. Det gäller såväl 

integration i barngrupper och konfirmationsarbete som medverkan och delaktighet i 

gudstjänsten. Vi skapar dessa kontaktytor efter dagsaktuella förutsättningar.  

 


