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Trygghetsdokument  

för barn- och ungdomsverksamheten 
Vi vädjar till er, bröder, att sätta värde på dem som har det tyngsta arbetet bland er, 

som står i spetsen för församlingen och vägleder er. Visa dem den största kärlek och 

uppskattning för allt vad de uträttar. Håll fred med varandra. 1 Thess 5:12-13 

 

Tack till dig som är ledare. Du kanske själv minns dina barn- och tonårsledare och vad de 

betytt för dig. Nu får du vara med och vara viktig för våra deltagare. Det kan tyckas att det 

är självklart men utan ledare som troget ställer upp så fungerar inte våra barn- och 

tonårsgrupper. Så därför vill vi inleda med ett stort TACK.  

Att vara ledare är ett förtroende. Du är som ledare ett föredöme för barnen och 

ungdomarna. Det är en förmån och många gånger både utvecklande och roligt. Vi vill att 

det ska vara roligt och att gemenskapen bland ledare skall vara god.  

Att vara kristen ledare är först och främst att vara lärjunge. Det betyder att man har svarat 

på kallelsen att själv leva sitt liv i gemenskap med Gud. Där vi kan stämma in i 

bekännelsen: Jesus är Herre. Ingen annan kvalifikation betyder mer än det. Det betyder 

också att vi aldrig är ensamma som ledare. Vi låter oss ledas medan vi leder. Att följa 

Jesus är också att vandra i gemenskap med andra, därför att precis som Gud försonade 

oss med sig själv så är vi också försonade med varandra. 

 

I vår verksamhet strävar vi efter att: 

 

 Alla ska mötas med respekt och känna sig trygga. 

 Bygga goda relationer mellan ledarkamrater, deltagare och deltagares familjer. 

 Alla använder ett respektfullt språk både till barn, ungdomar och vuxna. 

 Vara goda förebilder i hur vi behandlar varandra. 

 Alla ska få en inblick i kristen tro och kristet liv.  

 Alla på ett otvunget sätt själva får bearbeta sin tro och göra ställningstaganden. 

 Alla ska få möjlighet att fördjupas i tron och utmanas till ett liv i kristet 

lärjungaskap. 

 Tydligt informera när vi använder privata bilar i verksamheten. 

 Hålla oss informerade och ha kännedom om allergier och sjukdom som är relevant i 

vår verksamhet. 

 Aldrig vara ensam med ett barn och att hålla dörrar öppna. 

 Våga fråga ”hur mår du?” om vi märker att ett barn inte mår bra. 

 Agera enligt checklistan om vi märker att ett barn eller en ungdom inte mår bra. 
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Vårt barn- och ungdomsarbete sker i en alkohol- och drogfri miljö i enlighet med 
församlingens policy. 

Nya ledare ska informeras om församlingens policy (vari Trygga händer ingår) och 
församlingsordning. Boken I trygga händer - etisk vägledning för arbete bland barn och 
unga ska regelbundet cirkulera i ledargrupperna och styrelsen. 

Frågor tas upp till diskussion med jämna mellanrum på ledarsamlingar.   

Information om ”i Trygga händer” skickas årligen ut till vårdnadshavare tillsammans med 
annan information om församlingen, uppdateras även på församlingens hemsida.  

 

Vägledande handlingsplan vid övergrepp eller misstanke om övergrepp 

 Vår definition av övergrepp: Ett övergrepp är någon form av olämpligt eller olagligt 

tvång, våld, förolämpning och/eller försummelse eller kontakt med barn på internet eller 

telefon.  

Kontaktperson i församlingen: Församlingsledningen. 

Ansvarig för massmedia: Församlingsledningen. 

Sakkunniga 

Socialförvaltningen: Man kan rådgöra anonymt så länge man inte uppger sitt eget eller den 

utsattes namn.  

Socialtjänst jouren: nås via 112  

BRIS: Tel: 116 111 (för barn), Tel: 077-150 50 50 (för vuxna) www.bris.se  

BUP- Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen:   

Barndialogen: www.lj.se/barndialogen  

 

Checklista  

Se SAM:s folder ”när det händer” Denna kan fås genom kontakt med SAM eller laddas ner 

från SAM:s hemsida  

Vid misstanke om att barn eller tonåring utsatts för övergrepp i eller utanför vår 

verksamhet:  

1. Vid misstanke dokumenterar ledaren vad den sett/hört och hur informationen 

framkommit. Tänk på att inte lägga in egna värderingar utan bara var, när, vad och 

vem. Skriv inte namn utan endast initialer. Skriv under med namn och datum.  

http://www.bris.se/
http://www.bris.se/
http://www.lj.se/barndialogen
http://www.lj.se/barndialogen
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2. Ledaren kontaktar ansvarig chefsledare. Ledaren och chefsledaren kontaktar 

kontaktpersonen. Prata inte med fler än absolut nödvändigt för att undvika 

ryktesspridning.   

Kontaktpersonen ansvarar för att spara det dokumenterade i på en säker plats som 

församlingen/föreningen kommit fram till.   

3. Ledaren, chefsledaren och kontaktperson bedömer om anmälan till ansvarig 

myndighet (socialtjänsten och eventuellt polis) ska göras eller om kontakt behöver 

tas med vårdnadshavare/förskola/skola.    

4. Om ledare misstänks, tas denna bort från ledaruppdrag för att barnet/tonåringens 

trygghet ska säkerställas.   

5. Om anmälan görs till en ansvarig myndighet informeras församlingens styrelse, 

anställda och pressansvarig om att en anmälan är gjord.  

 

Om barn eller tonåring berättar att de utsatts för övergrepp i och utanför vår verksamhet  

1. Då barn/tonåring berättat ska ledaren dokumentera vad den sett/hört och hur 

informationen framkommit, skriftligt. Tänk på att inte lägga in egna värderingar, 

ställ inga ledande frågor utan bara om var, när, vad och vem. Lova aldrig barnet att 

inte berätta vidare, eller att vara tyst. Klargör för barnet att du inte berättar för 

föräldrar utan barnets vetskap. Skriv inte namn utan endast initialer. Skriv under 

med namn och datum.    

2. Ledaren rådgör med chefsledaren. Ledaren och chefsledaren kontaktar 

kontaktpersonen. Vid behov kontaktas sakkunniga. Prata inte med fler än absolut 

nödvändigt för att undvika ryktesspridning.   

 

Kontaktpersonen ansvarar för att spara det dokumenterade på en plats som församlingen 

kommit överens om, och anser lämplig.   

3. Ledaren, chefsledaren och kontaktperson bedömer om anmälan till ansvarig 

myndighet (socialtjänsten och eventuellt polis) ska göras eller om kontakt behöver 

tas med vårdnadshavare/förskola/skola. 

4. Om ledare anklagas, tas denna bort från ledaruppdraget för att barnets/tonåringens 

trygghet ska säkerställas.    

5. Om anmälan görs till en ansvarig myndighet informeras församlingens styrelse 

anställda och pressansvarig om att en anmälan är gjord.  

 

Dokumentet är antaget i årsmötet 2018-02-04 
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