Norm for regler for søndagsskoler og barnegrupper i Søndagsskolen Norge
§1
NAVN OG MÅLGRUPPE
Navn på søndagsskolen/ barnegruppen: ……………………………………………………
(heretter kalt «Gruppen»), er innmeldt i Søndagsskolen Norge, og arbeider i
(NN):………………………………………….. (menighet/ forsamling, bydel/ bygd)
§ 2 GRUNNLAG OG VISJON
For grupper med luthersk tilhørighet:
§ 2 GRUNNLAG OG VISJON
Gruppen deler visjonen Jesus til barna. Dette skjer i troskap mot Bibelen, og den
evangelisk-lutherske bekjennelse. Gruppen har forståelse for at Søndagsskolen Norge
sine grunnregler har en evangelisk-luthersk basis, og at dette ikke kan endres.
For grupper med ikke-luthersk bakgrunn:
§ 2 GRUNNLAG OG VISJON
Gruppen deler visjonen Jesus til barna. Dette skjer i troskap mot Bibelen, og i respekt for den
evangelisk-lutherske bekjennelse. Gruppen har forståelse for at Søndagsskolen Norge sine
grunnregler har en evangelisk-luthersk basis, og at dette ikke kan endres.
§ 3 FORMÅL
Målet for Gruppen er:
- å styrke barnas tro, særlig ved hjelp av bibelfortellinger, undring og bønn.
- å hjelpe barna til nærmere kjennskap til den treenige Gud og til etterfølgelse av Jesus.
- å bygge et kristent fellesskap sammen med barna.
- å legge til rette for at barna kan bli en del av den lokale menigheten/ forsamlingen.
§ 4 MEDLEMSKAP
Barn og ledere som registreres i Gruppens medlemsregister er medlemmer.
Barn og ledere skal registreres med fullt navn, adresse og fødselsår i det gjeldende systemet for
medlemsregistrering.
Barn og ledere under 26 år som har betalt gyldig kontingent gir grunnlag for økonomisk støtte fra
offentlige myndigheter via Søndagsskolen Norge.
Medlemmer som har fylt 15 år skal tas med på råd der det er naturlig, i Gruppens arbeid.
§ 5 TILHØRIGHET
Som innmeldt i Søndagsskolen Norge arbeider Gruppen etter grunnreglene, generalforsamlingens
vedtak og retningslinjer gitt av landsstyret. (jf. Grunnregler § 1.5).
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§6
•
•
•

•
•

LEDELSE AV GRUPPEN
Ledere i Gruppen skal arbeide i samsvar med Gruppens formål og regler.
Gruppen skal ha en hovedleder.
Hovedleder har ansvar for:
- kontakt med Søndagsskolen Norge
- at Gruppen har bibel- og trosformidling
- medlemsregistrering og innlevering av årsrapport
- at det blir ført regnskap
- at alle ledere har fremvist politiattest
Hovedleder kan delegere oppgaver innenfor alle områder til sine medledere, med unntak av
innlevering av årsrapport.
Gruppen har rett til å sende representanter til generalforsamlingen i Søndagsskolen Norge.
Representasjon skjer i samsvar med gjeldende regler.

§ 7 VALG AV STYRE
Har Gruppen 4 eller flere medlemmer over 15 år, skal det velges et styre blant Gruppens medlemmer.
Alle medlemmer som har fylt 15 år, har tale- og stemmerett.
§8
•
•
•

OPPHØR / UTMELDELSE
Dersom virksomheten opphører, melder gruppen fra til Søndagsskolen Norge.
Ubrukte frifondmidler betales tilbake til Søndagsskolen Norge.
Eiendeler/ oppsparte midler videreføres til Søndagsskolen Norge.

§ 9 ENDRING AV REGLENE
Gruppens regler kan endres med tilslutning av 2/3 av stemmeberettigede medlemmer. Endringer kan
ikke stride mot grunnreglene for Søndagsskolen Norge. § 2 kan ikke endres.
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