Pajala församling

PAJALA FÖRSAMLINGS
ETISKA HANDLINGSPLAN

Inledning
Vi lever i ett samhälle som har förändrats mycket under de senaste åren. Det är inte längre
självklart att vuxna förebilder finns i barnens och ungdomarnas närhet. Många gånger söker
barn och ungdomar sina förebilder från mediavärlden och en allmängiltig etik existerar inte
längre. Syftet med en värdegrundsplan är att bygga en gemensam värdegrund, där etiken, våra
tankar kring vad som är rätt eller fel, styr vår moral, d.v.s. våra konkreta handlingar.

Hantera frågor av moralisk och etisk karaktär
Det är viktigt att vi ger barn och ungdomar de redskap som behövs, för att kunna hantera frågor
av moralisk och etisk karaktär, där det handlar om att barn och ungdomar ska utveckla ett förhållningssätt till dessa frågor. Detta sker bäst genom kontinuerligt arbete där barnen/ungdomarna blir medvetna om sina egna och andras tankar, värderingar och attityder. Vi måste arbeta med att ge alla barn och ungdomar en god självkänsla och empatisk förmåga. Barn och
ungdomar som är trygga och kan leva sig in i hur andra känner är inte lika benägna att utföra
destruktiva handlingar mot sig själva eller sin omgivning. I arbetet med barn och ungdomar får
det inte glömmas bort att det är de vuxna, som barnen och ungdomarna möter, som bör vara
förebilder. Det är därför angeläget att vuxna föregår med goda exempel vad det gäller beteende, normer, värderingar och attityder.

Pajala församling
Vi i Pajala församling, Luleå stift, anser att ett kontinuerligt arbete med moral- och etikfrågor,
som utgör en gemensam kristen värdegrund hos barn/ungdomar, personal och som baseras på
ett samarbete ger en god grund att stå på.

Vad kan den drabbade göra?
Om något barn eller ungdom har varit eller blir utsatt för något som går emot värdegrundplanen
har den, om förtroende finns, möjlighet meddela det till den vuxne som har hand om barn- och
ungdomsverksamheten. Om den som arbetar med barn- och ungdomar misstänker att ett barn
eller ungdom farit eller far illa så ska denne snarast kontakta sitt lokala skyddsombud eller
närmaste chef för att tillsammans med dem gå igenom händelsen för att, där det finns fog, anmäla händelsen till en ansvarig myndighet i samhället.

Kontaktpersoner
För all hantering kring dessa frågor ska du som anställd att vända dig till någon av personerna
nedan:
Kontaktperson
Erja Alamattila
Karin Andersson
Åke Nordlundh

Funktion/titel
Assistent, barn o ungdom
Kantor, lokalt skyddsombud
Verksamhetsledare

Telefonnummer
0978-758 89
0978-758 87
0978-758 80
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