BARN- OCH UNGDOMSARBETE
I
BYARUMS PASTORAT

MÅL OCH STRATEGI

IDÉMÅL OCH VISION
· Vi vill ta plats och synas i vårt lokala samhälle och visa på den gåva
som vi alla fått, tro. En tro som handlar om en tillit på att Gud ger oss
livsmening och livsvärde.
· Vi vill arbeta för positiva gemenskaper som stärker och lyfter samma
gåva. Det tror vi skapar trygghet i att vara människa, både i det stora
och det lilla. Vi tror också att det öppnar upp för nya sätt att se på
livet samt skapar förståelse och försoning.
STRATEGI
· Genom att utgå ifrån att de människor vi möter redan har Guds gåva
nedlagd i sig,
· genom relationsbyggande och nätverkande,
· genom undervisning, vars uppgift är att visa på den gåva vi fått,
· genom att leva i ett förhållningssätt där vi försöker lära oss att allting
startar med oss själva och där vi försöker vara goda människor, samt
· genom att bjuda in till Svenska kyrkans gemenskaper samt stötta och
uppmuntra andra positiva gemenskaper.
DELMÅL
För att uppnå ovan skrivna mål vill vi:
· ständigt vara reflekterande och öppna för andra människors insikter
och situationer,
· utveckla vår kompetens (just nu i MI),
· finnas på Hjortsjöskolan och Fenix varje vecka,
· utveckla vårt samarbete med främst fältare och chefen för öppen
ungdomsverksamhet men även med övriga samfund, polis, IVO m.fl. i
Vaggeryds kommun,
· kontinuerligt bjuda in till våra befintliga verksamheter enligt barn- och
ungdomstrappan,
· bedriva konfirmationsundervisning enligt konfirmationspastoral och
konfirmationscykel, samt
· öka kunskap och förståelse av Bibeln, dess historia och berättelser, i
skolan med hjälp av Bibeläventyret.

Mikael Svenningsson

Barn- och ungdomstrappa
Vi vill i Byarums pastorat skapa mötesplatser och en naturlig anknytning till
Svenska kyrkan, tro och tradition. Trappan syftar till att visa vad vi
kontinuerligt erbjuder från nyfödd till ung vuxen:
Dop
Stor och liten/Små och stora
Förskola
Julspel
Bibelutdelning till 6-åringar - september i Svenarum, december i Vaggeryd
Förskoleklass
Påskbord
Årskurs 1
Påskbord
Årskurs 2
Adventssamling
Eftermiddagsklubben
Årskurs 3
Adventssamling
Eftermiddagsklubben
Årskurs 4
Adventssamling
Eftermiddagsklubben
Årskurs 5
Eftermiddagsklubben
Bibeläventyret
Årskurs 6
Påskdramat: bildspel utifrån dramats händelser och känslor.
Årskurs 7
Allhelgonavandring
Årskurs 8
Konfirmation
Tonår, Källan från 14 år
Årskurs 9
Återsamlingsläger för föregående års konfirmandgrupp
Ung pilgrim-unga ledare
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Konfirmationspastoral i Byarums pastorat
PASTORALTEOLOGISK GRUND
Utgångspunkten är hämtad från kyrkoordningens 22:a kapitel, inledningen:
”Konfirmationen är en aktualisering av dopet. I ordet konfirmation, som
betyder bekräftelse, ligger att dopet har ägt rum och att konfirmationen
bekräftar och levandegör vad dopet redan har givit. Ordet konfirmation
syftar på både undervisningen och den avslutande gudstjänsten.
Konfirmationen erbjuds ungdomar men kan även äga rum senare i livet.
Det är föräldrarnas, faddrarnas och församlingens uppgift att ge de döpta
undervisning i kristen tro och kristet liv. Sådan undervisning skall föregå
konfirmationsgudstjänsten. I denna delar konfirmanderna med sig av sina
erfarenheter och uttrycker vad de lärt sig om kyrkans tro. De får också
möjlighet att instämma i kyrkans trosbekännelse. Framför allt får
konfirmanderna genom bön med handpåläggning förnyad delaktighet av
Andens gåva och de sänds ut i världen som medarbetare i Guds rike. ”
Konfirmationens huvudinnehåll hämtar vi också från kyrkoordningens 22:a
kapitel 1 § ”Konfirmationen ska innefatta dopundervisning, deltagande i
församlingens gudstjänstliv, samt en konfirmationsgudstjänst med
redovisningen, trosbekännelse, bön med handpåläggning och sändning.”
VISION
Att konfirmanderna ska få ana Gud, bli sedda och bekräftade, att ges
inspiration och kunskap om kristen tro.
MÅL
·
·
·
·
·
·

Vi vill visa vad det kan innebära att leva i sitt dop, genom upplevelse
av kristen gemenskap.
Vi vill ge konfirmanderna kunskap om och erfarenhet av kristen tro.
Vi vill lyfta fram de livsfrågor som vi människor bär på.
Vi vill ge konfirmanderna möjlighet att fundera utifrån egna livsfrågor
och utforska den kristna tron.
Vi vill ge redskap till att forma en trygg identitet och till att utvecklas
som människa.
Vi vill visa på livsglädje och framtidstro och att uppleva en positiv
lägergemenskap.

ARBETSLAG
Anställda medarbetare, präst och pedagoger arbetar tillsammans med ideella
medarbetare, Unga Ledare. Diakon och musiker medverkar vid behov.
PLANERING
Tid avsätts regelbundet för gemensam planering i arbetslaget. Ansvarig för
planeringen är församlingspedagog. Upplägg planeras i god tid enligt
konfirmationscykel, så att varje medarbetare känner sig trygg i sina
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uppgifter.
INBJUDAN
Inbjudan görs enligt konfirmationscykel.
STRUKTUR
Pastoratet inbjuder till konfirmationsläsning efter skolans slut. Två timmar
per träff, som innehåller fika, undervisning, andakt.
PEDAGOGIK OCH METOD
Undervisningen utgår från frälsarkransen och materialet Livet och
Frälsarkransen av Emma Tribell.
MATERIAL
Alla konfirmander får en bibel, konfirmandboken Livet och Frälsarkransen,
en frälsarkrans och en skrivbok.
GRUPPSTORLEK
I varje konfirmandgrupp finns minst två anställda ledare. Varje ledare
ansvarar för max 15 konfirmander.
KONFIRMATIONSTIDEN
Konfirmationstiden pågår mellan augusti och juni. Konfirmandarbetet
omfattar minst 60 timmar à 60 minuter och minst 4 lägerdygn.
LÄGER
Konfirmanderna åker på läger vid minst två tillfällen: Ett upptaktsläger och
ett läger på vårterminen. Dessutom ingår en resa till Polen.
KONFIRMANDERNAS FÖRÄLDRAR
Konfirmandföräldrar inbjuds till ett inskrivningstillfälle, gudstjänster då
konfirmanderna medverkar samt ett föräldramöte på hösten och ett på
våren.
GUDSTJÄNSTER
Varje konfirmand bör gå minst 15 gånger i gudstjänst, vilka gudstjänster de
ska gå till planeras av arbetslaget.
ENSKILDA SAMTAL OCH SJÄLAVÅRD
Skrivboken kan användas till enskilda samtal mellan konfirmand och
medarbetare. Medarbetare i konfirmandarbetslaget ska ha kännedom om
sekretess och anmälningsplikt. Konfirmanderna informeras om
medarbetarnas olika former av sekretess och anmälningsplikt. Medarbetare
kan ha enskilda samtal med varje konfirmand, då gäller tystnadsplikten.
DOP
För att konfirmeras ska konfirmanden vara döpt. Församlingen erbjuder de
konfirmander som inte är döpta att döpas, antingen enskilt med familjen, i
någon av pastoratets gudstjänster eller på läger.
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KONFIRMATIONSGUDSTJÄNSTEN
Konfirmationsgudstjänsten leds och planeras av ansvarig präst, tillsammans
med konfirmandgruppen och arbetslaget.
Mässa firas separat dagen efter konfirmationsgudstjänsten. Efter mässan
avslutas konfirmationstiden med en fest för konfirmanden med närmaste
familj.
UPPFÖLJNING
Alla konfirmander inbjuds till pastoratets verksamheter.
UTVÄRDERING
Efter varje konfirmandgrupp görs en utvärdering enligt konfirmationscykel.
BUDGET OCH RESURSER
Pastoratet avsätter resurser för att bedriva ett bra konfirmandarbete.
Eventuellt får konfirmanden bidra med en symbolisk avgift för resa.
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Konfirmationscykel
Vi vill i Byarums pastorat skapa en tydlig struktur i konfirmandarbetet som
är lätt att följa och även underlättar i arbetet med utvärdering och
kvalitetsutveckling. Alla tider är en fingervisning men bör följas så nära i tid
som möjligt.

VT varje år
· JANUARI: Innan januari månads utgång utvärderas föregående
grupp. Koncept och struktur av kommande läsår fastställs.
· MARS: Info på hemsida om kommande läsår innan mars månads
utgång.
· APRIL: Skicka ut inbjudan med post i första veckan av april med
anmälan i början av maj. Kompletteras med utskick på sociala medier
m.m. Infomöte i slutet av april.
HT år 1
· AUGUSTI: Inskrivning med föräldrar i slutet av augusti.
· SEPTEMBER: Upptaktsläger (på Tallnäs), avsluta med
söndagsgudstjänst kl 11 i Vaggeryd. Konfirmander hälsas välkomna av
faddrar.
· SEP-DEC: Läsning på torsdagar 14:30 – 16:30 fram till 8/12.
VT år 2
· JANUARI: Start igen i vecka 3. Läsning på torsdagar 14:30 – 16:30.
· FEBRUARI/MARS: Läger (på Gransnäs).
· MAJ: Resa till Polen runt Kristi himmelsfärd.
· JUNI: Konfirmation.
· AUGUSTI: Återsamlingsläger i vecka 33 precis
innan skolstart (på Långserum).
ÖVRIGT

o Sista torsdagen i månaden viks till UL –
sep, okt, nov/jan, feb, mars, april.
o Utflykter gör vi i närhet så att det går att
göra på torsdagar.
o Lov läser vi inte.
o Ca 7 lägerdygn.
o Ca 55 timmar, Polen är inte inkluderad.
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Unga Ledare
Efter konfirmationstiden erbjuds konfirmanden att delta som ung ledare i
pastoratets verksamheter.
LEDARUTBILDNING
Varje ung ledare ska genomgå en utbildning för det uppdrag som ledaren
ska utföra. Utbildningen består av teologi, ledarskap, metodik samt Svenska
kyrkans organisation och verksamhet.
STRUKTUR
Under vår- och hösttermin hålls utbildning sista torsdagen i månaderna
september till november och januari till april. Varje tillfälle fokuserar på
något av de ämnena som utbildningen bestå av.
MÅL
Genom Unga Ledare vill vi:
· erbjuda ett uppdrag och en vidareutveckling av tro och liv i Svenska
kyrkan,
· uppmuntra ungdomar till att använda den gåva som är dem givna, till
gagn för dem själva och andra, samt
· stärka barn- och ungdomsarbetet genom ledare i nära ålder till dem
som deltar i pastoratets olika barn- och ungdomsgrupper.
UPPMUNTRAN
Vartannat år (jämna) anordnar pastoratet en resa som ett tack, en
uppmuntran och en upplevelse för Unga Ledare.
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