Fördjupning
FÖR DIG SOM HAR GÅTT KURSEN
I TRYGGA HÄNDER

Sedan flera år har SAU och SAM erbjudit ledare och andra inom våra församlingar
och föreningar, att ta del av kursen I trygga händer. För att fortsätta det viktiga
arbetet med att skapa trygga miljöer och sammanhang för barn,
unga och ledare, finns möjlighet till fördjupning.
Vi erbjuder kortare kurser med tre valbara spår. Samtliga är
tänkta för den som tidigare har deltagit i en I trygga händer-kurs.

Sociala medier & webben
Vem är jag när jag sitter vid datorn eller mobilen?
Känner mina vänner igen mig, eller är jag någon
annan?

hanterar vi det i församlingen eller SAU-föreningen,
när vi märker att någon, ledare såväl som barn eller
ungdom, inte agerar enligt våra värderingar?

I det här fördjupningsspåret går vi på djupet i våra
egna och barns/ungdomars vanor på sociala medier,
samt vad som händer på webben.

Många aktuella, spännande och svåra frågor
kommer att lyftas under detta fördjupningsspår.

Vad gör våra ungdomar när de surfar, eller när de
chattar? Vilka youtubekanaler ser de på, och behöver
jag som vuxen bry mig? Behöver någon annan bry
sig om vad jag har för vanor på webben? Hur

Denna kurs leds av Lars-Gunnar Wettebrand,
som är konsulent på Hela Människan och tidigare
pastor inom SAM. Han utgår från egna erfarenheter
som tonårsförälder och egen aktivitet på sociala medier,
samt från aktuella undersökningar inom ämnet.

Handlingsplan

Varje församling/SAU-förening bör ha en handlingsplan
för att skapa en trygg verksamhet. Men hur gör man en
handlingsplan som förebygger och hjälper ledare, barn och
föräldrar till en miljö där alla skall känna sig trygga?
Hur agerar vi om vi misstänker att ett barn inte mår bra
i sin hemmiljö, eller att en ledare inte är lämplig för sitt
uppdrag?
Frågorna är tuffa. Men som församling eller SAU-förening
bör man prata igenom detta, för att ha sin handlingsplan
skriven innan man befinner sig mitt i den svåra situationen.
Då kan man i skarpt läge hitta vägledning för hur man
agerar.

Barn, ungdomar
och andlighet

Vi erbjuder möjligheten att med utgångspunkt i vår ledarroll, reflektera och ge oss själva chansen att gå lite djupare
i frågan om barn, ungdomar och andlighet.
Vi berör exempelvis rubriker som
• Icke-påverkan finns inte
• FN:s barnkonvention bejakar andlighet
• Att bevara ”Guds försprång”
• Förbön, dop och att ”bli kristen”
• Att räcka sin hand eller öppna sitt hjärta
• Att vara ”hemma hos” Gud, även när man åker ”bort”

Att upprätta en handlingsplan kan vara svårt. Under detta
fördjupningsspår erbjuder vi stöd och hjälp med hur man
kan gå till väga. Tillsammans gör vi ett förslag på hur just
er handlingsplan kan se ut.

Vi låter de bibliska berättelserna ge avgörande vägledning
och vi lär av både våra goda och våra dåliga erfarenheter.
Reflektion och processande sker i mindre grupper.

Denna kurs leds av Marie-Louise ”Madde” Alsäter,
som är barnkonsulent på SAU

Denna kurs leds av Rickard Thoursie,
som är pastor inom SAM

PRAKTISK INFORMATION
En fördjupningskurs kostar 2 800 kr. Ni som församling eller förening kan söka bidrag från
Studieförbundet Bilda för att hålla en kurs. Läs mer om det på www.bilda.nu.
Välkommen att kontakta respektive kursledare om ni vill hålla en kurs
i er församling eller förening. För frågor, kontakta Marie-Louise Alsäter.
LARS-GUNNAR WETTEBRAND
lg.wettebrand@helamanniskan.se
MARIE-LOUISE ALSÄTER
marie-louise.alsater@sau.nu
RICKARD THOURSIE
rickard@missionshuset.com

