
Att bygga kyrka tillsammans 

- en dag om barnkonsekvensanalys (BKA)

Vad är skillnaden mellan att få vara med och att vara delaktig? 

Den 5 september erbjuder vi en digital variant av kursen "Att bygga kyrka 

tillsammans".  Utbildningen genomförs i separata delar, en för barn och unga 

(under 18 år) samt deras ledare. Den andra delen är för förtroendevalda.

Utbildningen ger er konkreta verktyg så att barn och unga kan vara en aktiv part i 

församlingens arbete med BKA. Pastoratet får också en väska med 

material och metoder för det fortsatta arbetet på hemmaplan. 

Om förtroendevalda vill gå kursen men församlingen inte har några barn som vill 

gå delen för barn och unga så går det bra, men ni får då inte barnets väska.

Den 10 oktober kl 10.00 möts vi via Zoom igen för att dela 

erfarenheter från arbetet med "25 utmaningar". 

Svenska kyrkan 
SKARA STIFT 

5 september - digital kurs via   Zoom!



Program för dagen - för barn och unga och deras ledare

9.30 Vi loggar in på Zoom och kollar så att tekniken fungerar

10.00 barnkonventionen

11.00 barnets väska

12.30 25 utmaningar

13.00 avslut

 
Program för dagen - för förtroendevalda

9.30 Vi loggar in på Zoom och kollar så att tekniken fungerar

10.00 barnkonventionen

11.00 Barnkonsekvensanalys

13.00 avslut

Vi ser helst att ni kommer flera kategorier tillsammans, 2-3 barn mellan 5-18 år , en anställd 

eller ideell som kan stötta barnen på hemmaplan samt några förtroendevalda. 

Kostnad: 700 kr per pastorat/församling som ej ingår i ett pastorat

I priset ingår en BKA-väska, en ledarvägledning samt häftet 25 utmaningar. 

SISTA ANMÄLAN 23 SEPTEMBER! 

Länk till kursen får du när du anmält dig!

Frågor kan besvaras av Lisa Gerenmark 0511-26215, stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga eller av 

Ulrika Helmersson 0511-26227, stiftspedagog. 

övrig kursledning består av Anna Andersson, Svenska Kyrkans Unga i Skara stift, Lukas Joelsson, Svenska Kyrkans 

Unga i Skara stift samt Daniel Petren, Sensus. 




