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KONFESSIONELL INRIKTNING 

 

 
Emmabo Förskola drivs som enskild förskola på kristen värdegrund. 

Undervisningen på förskolan är icke-konfessionell men i övrigt kan 
utbildningen ha konfessionella inslag.  

 
Våra konfessionella inslag ligger utanför vår målstyrda verksamhet och 

vårt tematiska arbete. 
 

Alla familjer får vid inskolning information om hela vår verksamhet, 
däribland hur vi i utbildningen har konfessionella inslag, vilka är som 

följer: 

 
- Varje dags erbjuds barnen att delta i en Andakt. Andakten kan innehålla 

sång, musik, berättelser från Bibeln eller andra berättelser baserade på 
Bibeln, och bön – allt på kristen grund och med kristna traditioner. 

Andakten hålls på en plats i våra lokaler som är öppen men samtidigt 
tydligt skild från andra aktiviteter. För detta tillfälle ändrar vi i miljön med 

ett rosa skynke som matta eller tak för att ytterligare förstärka att ”Nu 
och här börjar andakten” och vi har också en liten låda i samma färg som 

vi tar fram. Andakten kan också hållas utomhus. De barn som inte vill 
vara med erbjuds annan aktivitet och pedagog finns tillgänglig för dessa. 

De barn som väljer att vara med är heller inte tvingade att vara med på 
alla inslag i andakten. Vi tänker på hur vi formulerar oss och använder oss 

exempelvis av fraserna; 

 
”De barn som vill är välkomna på andakt” 

”I Bibeln kan vi läsa om…” 
”Om ni vill får ni knäppa händerna och be” 
 

 

  



OM ANDAKTEN 
 
En andakt kan se ut såhär; 

Pedagog förbereder genom att ta fram andaktsljuset, andaktslådan och 
andaktspärmen. Barnen erbjuds att vara med och de som vill vara med samlas 

på mattan. Inledningsvis brukar vi sjunga en sång: 
 

Nu släcker vi lampan och tänder ett ljus.  

Vi kryper närmre varann.  
Vi vilar oss lite och tänker som så,  
att Gud bryr sig om oss, stora som små,  

att Gud bryr sig om oss, stora som små.  

 

 

Ibland kan vi sjunga flera sånger ur vårt andaktsbibliotek. 
 

Pedagogen berättar att hen vill be en bön för alla barn på Emmabo och lägger 
upp alla änglavingar med barnens namn på runt ljuset. 
”Gud jag tackar Dig för alla barn på Emmabo…;” 

 
Pedagogen kan fråga barnen om det är något särskilt hen ska be för. 
Pedagogen berättar att barnen kan få hålla en sten och be tyst för sig själv om 

de vill under tiden hen ber. 
 
”Jag ber att… 

Ex; 
- Alla barn ska få vara friska 

- Alla barn ska få ha en bra kompis 

- Alla barn ska få ha en trygg familj” 

Pedagogen läser ett kapitel ur exempelvis; 
- Barnens Bibel 

- Djurens andaktsbok 

- Annan bok från andaktshyllan 

Avslutningsvis sjunger vi ofta ytterligare en sång. 
 

 

 

  



ÖVRIGT 
 
- Vid övriga sångstunder har barnen möjlighet att önska sånger ur vår 

stora sångpärm, där vi samlar alla typer av sånger – även med kristet 
tema. 

 
- Barnen har möjlighet att själva välja att bläddra i böcker med kristet 

tema. 

 

- I vår verksamhet finns digitala verktyg tillgängliga som ex cd-spelare, 

ipad. På dessa kan barnen vid fria aktiviteter välja att lyssna på musik 

eller berättelser. Vissa av dessa har kristet tema. 
 

- Vid kristna högtider som jul och påsk vill vi ta vara på de inbjudningar vi 
får från Svenska Kyrkan att besöka dem.  

 
- Vid tillfälle håller vi Familjegudstjänst utanför förskolans öppettider där 

barnen och familjerna inbjuds att deltaga. Vi är noga med att poängtera 
att detta är frivilligt. 

 

- Varje jul inbjuds föräldrar och familjer att fira tillsammans med oss när 
barnen går luciatåg. Barnen sjunger då sånger med kristet tema utifrån 

julen. Denna aktivitet kan anordnas på förskolan eller i någon kyrklig 
lokal. Precis som i övriga aktiviteter är inget tvingande. 

 
- De barn som slutar får en Barnens Bibel i avskedsgåva. 

 

- Vid APT och Planeringsdag håller vi andakt i personalgruppen. 

 

- Personalen består av förskollärare och barnskötare som har en kristen 

livssyn.  

 
- Rektor ingår i nätverk med andra rektorer inom Svenska Kyrkans 

förskolor i Lunds stift som träffas en gång per termin 

 
 

  



Den kristna livssynen för oss innebär att vi håller dessa värden: 

 

"Du är älskad för den du är, inte för det du gör" 
 

"Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är 

älskad för din egen skull, för ingen annan är som du" 
 

”Allt vad du vill att andra ska göra för dig det ska du också göra för dem”   

 
Sistnämnda är i Bibeln kallat "Den gyllene regeln" och den är ett viktigt 

rättesnöre för oss. Vi upplever att detta förhållningssätt och denna 
människosyn stämmer väl överens med värdegrunden i Läroplanen och 

även i övriga samhället. 
 


