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1. UNGDOMSARBETETS BETYDELSE 

 
- Församlingarnas arbete bland barn och ungdomar har samhällelig betydelse. 

- Ungdomsarbetet uppmuntrar och erbjuder barn och ungdomar en lärmiljö där man tar ansvar för sig 

själv, sina närmaste och sin omgivning. 

- Ungdomsarbetet förebygger att de åsidosätts från samhället och samhällets service. 

 
2. UNGDOMSARBETET PÅVERKAR 

 
- I församlingens verksamhet lär sig barn och unga principen om kärleken till nästan ”Det ni vill att 

andra skall göra mot er, skall ni göra mot dem” 

- Med den kristna människosynen som värdegrund för verksamheten, får den unga hjälp med att växa 

till en etiskt ansvarskännande vuxen och tron blir synlig i vardagens val och verksamhet. 

- Kyrkans ungdomsarbete stärker tron och de kristnas gemenskap kring den treenige guden. 

 
3. UNGDOMSARBETETS SYNLIGGÖRANDE 

 

- Genom barn och ungdomsarbetet samlar församlingarna varje vecka 120 000 barn och unga. 85 % 

av de unga går i skriftskolan. 

- Deltagargånger i klubb- och ledarträffar år 2013 var 2 400 000 st. Då ett barn eller en ungdom deltar 

i en träff är församlingen också närvarande i deras hem. 

- Kyrkan och församlingarna skall göra grundarbetet synligt i media: vad får man för medlemskapet, 

vad det erbjuder och vad det gör för barn och unga. Synligheten i media stärker medlemskapet i 

kyrkan och arbetstagarnas betydelse. 

 
4. UNGDOMSARBETETS TROVÄRDIGHET 

 
- Ungdomsarbetets trovärdighet och kvalitet baserar sig på att arbetet utförs av högt utbildade, 

professionella inom ungdomsarbete. 

- Volymen i ungdomsarbetet kommer av det att tiotusentals församlingsmedlemmar är med. 

- Mångsidigheten i ungdomsarbetet möjliggörs av professionella arbetstagare, vilka verkar som 

utbildare av och handledare för frivilliga.  

 
5. UNGDOMSARBETETS EXPERTKUNNANDE 

 
- Av den som leder ungdomsarbetet och arbetet med fostran krävs sakkunskap i den kristna fostran. 

- Ungdomsarbetsledaren är den kristna fostrans professionella och är kompetent för ledande tjänster. 

- Av ledare skall man kräva kunskaper i ledarskap. Detta får man genom kyrkans utbildningar i 

ledarskap, högre yh-examen eller motsvarande utbildningar. 

 
 KYRKANS FRAMTID: EN KYRKA MED FOSTRAN 

 
- Den Evangelisk Lutherska kyrkan är en fostrande kyrka som förverkligar dop- och 

missionsbefallningen. Ifall man i kommande församlingsstrukturer kännbart minskar personalen för 

barn – och ungdomsarbete, sågar man den gren man själv sitter på, till och med stammen. 

- I kommande församlingsstrukturer fortsätter barn- och ungdomsarbetet trots att verksamhetsmiljön 

och de ekonomiska resurserna försvagas. Ungdomsarbetsledarna är färdiga för förändring och vill 

vara med och bygga en kyrka med sitt eget kunnande och sin professionalitet. 

- Om dessa teser förvekligas möjliggör de i framtiden en växande, utvecklande och levande kyrka. 
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