Välsignelse inför skolstart
I en riksomfattande kampanj under år 2016-2017 kommer välsignelse inför skolstart och Mikaelidagen att vara lyftas fram både på svenska och finska. Det övergripande temat är människovärdet. Andra begrepp som lyfts fram är i skydd, i trygghet.
Slogan för kampanjen är:

”Trygg i din famn”
En styrgrupp planerar som bäst hur kampanjen kommer att uppmärksammas. Kampanjen
lanseras i augusti med välsignelse inför skolstart med grafik och slogan som alla församlingar
fritt kan använda. Kampanjen uppmärksammas också på sociala medier, #tryggidinfamn.
Välsignelse vid skolstart
Välsignelsen kan arrangeras på olika sätt. I fråga om välsignelse finns det olika traditioner i
Borgå stift. En del välsignar bara barn som börjar i ettan medan andra välsignar alla skolbarn.
På en del platser där förskolan fysiskt är belägen i en skola välsignas i stället förskolebarn.
Detta beslut har tagits eftersom det uppfattas att det är ett större steg för barnen att börja i
förskolan än att börja i skolan.
Tidpunkt och plats
Det har blivit allt mer vanligt att välsignelsen ordnas på hösten i stället för på våren. Den kan
då göras tillsammans med skolan eller som församlingens eget evenemang. Det är viktigt att
ta i beaktande att när det gäller välsignelse,
är det fråga om religionsutövning, se korg
III i broschyren, Församlingen som
samarbetspartner.

Om det redan finns en tradition med skolstartgudstjänst på hösten kan välsignelsen
mycket väl integreras i den. Då välsignelsen
ordnas som en del av en skolgudstjänst är
det vanligt att alla elever som får deltar.
Det är skolans uppgift att ordna alternativt
program för de elever som inte får delta.
En fördel med att hela skolan deltar i välsignelsen är att äldre elever, då är med och
påminns om, då de själva blev välsignade.
Ett annat alternativ är att välsignelsen ordnas som ett separat evenemang. Det kan vara kvällen innan skolan börjar eller en annan kväll under de första skolveckorna. Kvällstid är det
lättare för hela familjen och faddrar att vara med.

Välsignelsen kan också ordnas som en vanlig söndagsgudstjänst. Barnens vardag är lika viktig
som alla andras. Då blir barnens vardag en naturlig del i gudstjänsten. Vilken söndag som skolbarnsvälsignelsen infaller, varierar i olika församlingar från söndagen innan skolan inleder sin
verksamhet till andra söndagar på hösten.

Förberedelser och information
Besök i förskolor
Redan på våren kan man informera om tidpunkten för välsignelsen, även om den görs på hösten.
Barnledaren/prästen kan besöka alla förskolor på förhand för att berätta om tillfället och vad
som kommer att hända där. Detta besök är viktigt eftersom barnen då blir bekant med församlingens representant eftersom den personen sedan kan vara den som välkomnar barnet
vid kyrkdörren. För att barnen ska känna sig delaktiga kan barnen kan få som uppgift att rita
en bild med tema ”jag börjar skolan” och hur de tror det kommer att kännas. Ifall barnen
känner barnledaren/prästen från tidigare besök kan ett annat alternativ vara att i samtal med
barnen fråga dem om känslor inför skolstarten och viktiga saker i deras liv. Barnens frågor kan
limmas in på ett collage som tas med till kyrkan vid välsignelsemässan. I förbönen kan de saker
som framkommer i teckningarna eller samtalen tas upp.
Sång- och psalmövning
Om välsignelsen sker senare på hösten kan, skolorna/förskolorna i god tid få reda på sångerna
som ska sjungas för att kunna öva dem.
Inbjudan
En separat annons kan sättas i tidningarna, eller en annons i samband med andra kyrkliga
meddelanden.
Det är roligt att få en personlig inbjudan till välsignelsen. Det personliga brevet kan skickas till
alla blivande förstaklassister. En inbjudan kan även skickas till föräldrar, faddrar, rektorer, lärare och assistenter. Tidpunkten för när inbjudningsbrevet skickas beror på när välsignelsen
äger rum. Det är bra att det i brevet framkommer:
- Program, vad kommer att hända?
- Uppmana barnen att själv bjuda in personer som är viktiga för dem

Program
Utgå gärna från kampanjens tema: Trygg i din famn, vid välsignelsen oavsett om den hålls som
en separat tillställning eller i samband med gudstjänsten.

Ta vara på de resurser som finns i församlingen och skolan. Inkludera olika människor i programmet som kan framföra musik, drama osv. Kom även ihåg teckenspråkstolkning om behov
finns. En kyrkovandring eller konceptet ”församling i rörelse” är ypperliga alternativ för detta
tillfälle. Det är viktigt att barnen hälsas välkommen vid dörren, gärna av en person som de
känner till från tidigare.
Olika formulär
En del församlingar använder det formulär som finns i Kyrkohandboken III del 3, andakter vid
olika tillfällens s. 22-26, Välsignelse inför skolstart. Ett formulär för familjemässa i förkortad
form kan också användas eller ett eget fritt utarbetat formulär. Tänk på att använda psalmer
och sånger som är bekanta för det stora flertalet. Bibeltexten kan dramatiseras och bilder
(t.ex. med videokanon) kan användas för att åskådliggöra texter.
Inledning
En kort introduktion om vad som händer bör inleda välsignelsetillfället. Det är viktigt för att
alla ska känna sig trygga. En vuxen kan konkret visa hur man knäböjer vid altaret ifall barnen
förväntas göra det eftersom det kan kännas spännande och ovant. Påminn om att det är
frivilligt att komma fram till altaret.
Välsignelsen
Själva välsignelsen kan göras på olika sätt. I en församling med många skolor kan programmet
innehålla ett moment där man tänder ett ljus för varje skola, ber för skolan, eleverna och all
personal. Ifall man nämner alla namn är det viktigt att försäkra sig om att ALLA nämns!
Alla barn får komma fram till koret, knäböja och bli välsignade. Det är trevligt om faddrar kan
närvara vid handpåläggningen eller en annan nära person. Det kan poängteras att det är
frivilligt och att man också kan sitta kvar i bänken och sjunga och be. Under välsignelsen kan
stilla musik spelas på något instrument. Barnen kan välsignas med t.ex. följande ord:
”Jesu Kristi nåd, Gud Faderns kärlek och den Helige Andens delaktighet vare med dig, nu och
alltid.”
”Jesus välsignar din skolväg och hela ditt liv.”
”Må Guds omsorg och Jesu kärlek vara med
dig!”
”Jesus älskar dig”
Förbön
I förbönen tas upp saker som eleverna ritat/berättat inför skolstarten.
Förbönens innehåll kan även vara bön om att vi alla ska kunna vara vänner, förbön
om skydd på skolvägen, bön för den som är blyg och rädd och för den som är modig och stark
samt gemensamt ”Gud som haver barnen kär”.
Exempel på andra böner när skolan börjar finns här:







Hemmets bönbok
Bönboken, tradition och liv, Verbum
Hej Gud här bor jag, barnens bönbok, Monika Vikström- Jokela
Prinsessan Estelles bönbok
Barnens bönbok, Lars-Åke Lundberg

Efteråt
När barnen tågar ut från kyrkan är det fint om någon står vid utgången, ger en liten gåva
och tackar dem för att de kom. Efteråt är det trevligt att servera saft och kex eller bulle, hot
dog, pizzabitar, glass eller någonting annat.
Förslag på gåvor
(utdelas t.ex. vid utgången eller vid serveringen efteråt):
– Kort med biskopens dikt, som han skrivit för Helsingfors kyrkliga samfällighet. Finns som
bilaga, printa gärna ut den på hårdare papper/kartong som ett kort!
 Den kan även användas som inbjudningskort
– änglareflex eller något annat passande
Tips för vidare kontakt
Be om föräldrarnas e-post adresser för senare kontakt med familjerna till exempel vid inbjudan till familjegudstjänster, läger och information om församlingens verksamhet.
Be även att familjerna gillar församlingens Facebooksida, Instagram m.m!

