Strategi- og handlingsplan
for Søndagsskolen Norge 2020–2022
En søndagsskole for alle
«Vi vil skape økt engasjement slik at flere barn får muligheten til å bli kjent med Jesus
og flere blir frivillige i Søndagsskolen Norge»
Visjonen: Jesus til barna
SØNDAGSSKOLENS OVERORDNEDE MÅL:
• Å styrke barnas tro ved å forkynne Guds ord
og sammen med dem, bygge et kristent
fellesskap.
• Å hjelpe barna til nærmere kjennskap med den
treenige Gud og etterfølgelse av Jesus.
• Å formidle evangeliet til alle barn i Norge.
• Å kalle og utruste søndagsskoleledere.
• Å fremme søndagsskolevirksomheten og
trosopplæring i vårt land, ved å arbeide for at
nye lokale søndagsskoler og barnegrupper blir
opprettet, styrke de bestående, og knytte dem
nærmere sammen til større enhet og kraft i
arbeidet.
• Å støtte foreldre og foresatte i deres oppdrag
med å hjelpe barna til nærmere kjennskap
med den treenige Gud og etterfølgelse av Jesus.
Verdier:
Trivsel
Respekt
Omsorg
Nyskapning
Kvalitet
INTRODUKSJON
I forrige strategiperiode 2016–2019 er det arbeidet med organisasjonsendringer
fram mot endelig vedtak på generalforsamlingen i 2019. I denne prosessen har
vi ervervet kunnskap om vårt omdømme (omdømmeundersøkelsen 2018),
frivillighet (organisasjonsgruppa) og økonomi (økonomigruppa). Grunnlagsgruppa
har i denne perioden arbeidet med gudsbilde, identitet, teologi og verdigrunnlag.
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Denne kunnskapen har gitt innsikt i generelle trender
og utfordringer som er både på et mer samfunnsmessig og overordnet nivå, og mer spesifikke utfordringer som Søndagsskolen Norge står overfor i dag
og tiden fremover. Denne strategien og handlingsplanen ønsker å svare på noen av disse utfordringene,
for at også fremtidige generasjoner skal få høre om
Jesus og være del av en søndagsskole eller barnegruppe.
Noen av de generelle samfunnstrendene i Norge
i dag er at økonomisk og sosial ulikhet øker, og vi
lever i et multikulturelt og sekulært samfunn der
flere enn tidligere bor i by. Færre er medlemmer av
kristne trossamfunn og kristne organisasjoner, og
samfunnet kan i større grad beskrives som et individualiserings- og rettighetssamfunn. Det er et stort
fokus på klimakrisen, og ikke minst er barn og unge
engasjert i dette temaet.
SØNDAGSSKOLEN NORGES UTFORDRINGER:
• Nedgang i betalende medlemmer (fra 18 000 i 2010 til 13 000 i 2017).
• Nedgang i antall søndagsskoler og barnegrupper (fra 1400 i 2010 til 1100
i 2017).
• Omdømmeanalysen peker på at respondentene mente at det var viktig å
fortelle alle barn i Norge om Jesus, og å kalle og utruste søndagsskoleledere,
men at man anså at Søndagsskolen Norge ikke var like dyktige på dette
(omdømmeanalysen 2018).
• Søndagsskolen Norges visjon Jesus til barna inspirerer søndagsskoleledere og
støttespillere, men i den øvrige befolkning møtes den med mer skepsis
(omdømmeanalysen 2018).
• Økonomien varierer fra krets til krets, og hovedkontoret jobber for å få en
økonomi i balanse. Det er knyttet usikkerhet rundt fremtidig økonomisk
støtte fra fylkeskommunene.
• Nedgang i abonnementstallene for Sprell Levende (fra 999 i 2012 til 729
i 2019), utgiftene til produksjon er større enn inntektene fra salg.
• Nye aktører som tilbyr kristent programmateriell til barnegrupper.
• Større utfordringer med å rekruttere og
engasjere folk til demokratisk valgte posisjoner
i organisasjonen, slik som kretsstyrer og
delegater til generalforsamling (GF i 2016 hadde
60 delegater med stemmerett inkludert ansatte,
mot potensialet på 1100 hvis alle søndagsskolene
hadde sendt en delegat hver).
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HOVEDMÅLENE FOR PERIODEN 2020–2022
1. Økt synlighet
Søndagsskolen Norge vil synliggjøre at Jesus er relevant for barn i dag.
2. Større bredde
Søndagsskolen Norge vil nå ut til flere barn uavhengig av bosted, etnisitet
eller funksjonsnivå.
3. Flere frivillige
Rekruttere flere frivillige som søndagsskoleledere, forbedere, givere og
andre støttespillere.
4. God forvaltning
Søndagsskolen Norge skal forvalte sine samlede ressurser offensivt, slik
at det bidrar til å gi barn et godt kristent programtilbud.
For å oppnå at flere barn får høre om Jesus må
Søndagsskolen Norge også rette mye arbeid mot
kontakt med foresatte, menigheter, media og
kristenledere.
1. For å sikre en økt synlighet av
Søndagsskolen Norge, og at man oppleves
som relevant for barn i dag, skal vi i denne
perioden:
• Jobbe for større synlighet om hva søndagsskolen
er i dag, og prøve å endre oppfattelsen av at
søndagsskolen er for spesielt interesserte og
noe som hører fortiden til.
• Aktivt påvirke kirkene i Norge til å prioritere
og fokusere mer på arbeid rettet mot barn.
• Være den foretrukne samarbeidspart for
menigheter og organisasjoner i kristent barnearbeid.
• I større grad synliggjøre vår kompetanse på barneteologi.
• Jobbe for at flere får kjennskap til ulike måter å drive søndagsskoler og
barnegrupper på.
• Hjelpe de lokale søndagsskolene til å synliggjøre sine lokale grupper.
2. For å nå ut til flere barn uavhengig av bosted, etnisitet eller
funksjonsnivå vil Søndagsskolen Norge i denne perioden:
• Opprette flere tweensgrupper som bruker «Aldri alene»-opplegget.
• Ha økt fokus på oppstart av nye grupper, og på at færre blir nedlagt, slik at vi
snur trenden med synkende antall søndagsskoler og barnegrupper.
• Arbeide for et mangfold av både grupper, ledere og barn, og for å nå flere
med flerkulturell bakgrunn.
• Være en søndagsskole for alle. I forrige periode ble det satt i gang et prosjekt
«Sprell Levende for alle funksjonsnivåer». Målet er å videreføre dette
prosjektet, slik at det blir en integrert og naturlig del av all søndagsskolevirksomhet.
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Videreutvikle Sprell Levende, og sammen med «Aldri alene»-opplegget nå
barn i alderen 3 – 14 år med læringsressursene våre.
Ha et større fokus på å nå foresatte. Vi ønsker ikke bare å nå foresatte som
er aktive i en menighet, men også de foresatte som ikke er aktive, men
positive til formidling av bibelfortellinger og kristne verdier.
Arbeide for å bevisstgjøre foresatte om egen troshistorie, eget gudsbilde og
deres avgjørende rolle som tros-/verdiformidlere overfor egne barn.

3. For å sikre rekruttering av flere frivillige som
søndagsskoleledere, forbedere, givere og andre støttespillere
vil Søndagsskolen Norge i denne perioden:
• Inspirere til frivillig engasjement i Søndagsskolen Norge. Det skal arbeides
med å få på plass lokale ressursgrupper.
• Ha fokus på bønnearbeid gjennom årlig bønneaksjon for hele landet,
rekruttering av forbedere til lokale søndagsskoler og bønnegrupper som
ber for geografiske områder der man ønsker oppstart av søndagsskoler.
• Ha fokus på rekruttering av søndagsskoleledere.
• Øke antall faste givere med fokus på Fadderkonseptet.
4. For å sikre en offensiv forvaltning av samlede ressurser, slik
at det bidrar til å gi barn et godt kristent programtilbud skal
Søndagsskolen Norge i denne perioden:
• Øke antall betalende medlemmer og vurdere alternative medlemskapsordning.
• Ha fokus på forenkling av organisasjonen, slik at mest mulig av ressurser blir
brukt på kjernevirksomheten, særlig med tanke på forenkling av administrative
og økonomiske oppgaver, slik at man unngår å gjøre dobbeltarbeid.
• Være en bevegelse av enkeltmennesker som oppnår resultater sammen. Vi vil
jobbe for et godt samspill mellom ansatte og frivillige, med konkrete prosjekter
på tvers av geografi og avdelinger, slik at hele organisasjonen kan nyte godt av
ulik kompetanse som de ansatte og frivillige innehar.
• Ha et økt miljøfokus – slik at vi best mulig tar vare på de ressursene vi har
fått, og det skaperverket vi er satt til å forvalte.
• Markere oss sterkere som en giverorganisasjon.
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