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Í öruggum höndum 
Einfaldar leiðbeiningar fyrir leiðtoga í barna- og unglingastarfi 
Hjálpræðishersins (BUH/FAbU)



Það er frábært að þú hafir samþykkt að 
vera leiðtogi í barna- og unglingastarfi 
Hjálpræðishersins!

Starf FAbU er háð því að einstaklingar 
séu tilbúnir til að verja tíma sínum 
með börnum og unglingum. Framlag 
leiðtoganna er nauðsynlegt til að bæði 
vikulegar samverur og stærri viðburðir 
geti gengið. Á mótum og samverum 
þurfa leiðtogar að vera til staðar, óháð 
því hvort þátttakendurnir eru 20 eða 
200. Leiðtogarnir leiðbeina, hugga, 
hvetja, biðja, syngja, hjálpa, passa upp 
á, vekja, setja mörk, laga, hlæja, taka 
þátt, spila, hlaupa, borða, gráta, ræða 
málin og margt fleira. En til að allt 
geti gengið eins vel og mögulegt er, er 
gott að fara eftir ákveðnum reglum. 

Þar kemur þessi litli bæklingur inn í 
myndina. Það eru ákveðin augnablik 
sem gera það mögulegt að mótin eða 
samverurnar geti orðið vel heppnuð 
bæði með tilliti til þátttakenda og 
leiðtoga. Mikilvægt er að leiðtogarnir 
séu til staðar fyrir þátttakendurna, 
taki sýnilega afstöðu og sýni ábyrgð 
í verki. Allt er þetta nauðsynlegt til 
að foreldrar geti treyst því að börnin 
þeirra og unglingarnir séu í öruggum 
höndum þegar þau taka þátt í starfi á 
vegum FAbU. Og við verðum að sýna 
að við séum traustsins verð því við 
berum jú ábyrgð á stærstu fjársjóðum 
þessara foreldra! Guð blessi þig í 
leiðtogahlutverkinu og passaðu vel 
upp á alla fjársjóðina sem þér er treyst 
fyrir - gættu þess að þeir séu í öruggum 

Í öruggum höndum
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höndum.

Kærleikur til náungans er grunnur alls 
sem við gerum og við getum hjálpað 
kærleikanum að breiðast út. Í því 
samhengi eru fimm mikilvæg stikkorð:

• Öryggi. Grundvöllur þess að 
fólk geti vaxið. Barn þarf öruggt 
umhverfi til að þroskast. Það 
verður að vera hægt að treysta á 
öryggið. Ef maður er öruggur getur 
kærleikurinn vaxið.

• Mörk. Frelsi er ekki takmarkalaust. 
Það er mikilvægt að setja mörk til 
að geta tjáð sig. Kærleikurinn vex 
innan þeirra marka sem við setjum.

• Þýðing. Við þurfum að sýna 
að hver einstaklingur er 

þýðingarmikill fyrir það að vera 
einmitt hann sjálfur. Þá fyrst getur 
kærleikurinn vaxið.

• Félagsskapur. Ef kærleikurinn á 
að vaxa þarf hann að gera það í 
samfélagi með öðrum.

• Sköpunargleði. Umhverfið þarf að 
vera skapandi svo kærleikurinn geti 
vaxið.

Verkefnið okkar er að hjálpa til við að 
skapa umhverfi þar sem öryggi, mörk, 
þýðing, félagsskapur og sköpunargleði 
ráða ríkjum. Þannig sköpum við 
aðstæður þar sem kærleikurinn getur 
vaxið.
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Hafa samband
Hafðu samband við börnin og 
unglingana og ræddu við þau um hitt 
og þetta. Sem leiðtogi ættir þú að reyna 
að vera til staðar á svæðinu, líka þegar 
þú átt sjálf/ur hlé. Það er mikilvægt 
fyrir félagslega þáttinn að þú sért líka 
til í að gera eitthvað skemmtilegt 
með börnunum og unglingunum í 
frítímanum. En leiðtogi á að forðast 
það eins og hann getur að vera einn 
með þátttakanda.

Forðast klíkur
Við sem leiðtogar erum á mótum 
fyrir börnin og unglingana. Það er 
mikilvægt að rækta sambandið við aðra 
leiðtoga en aðalatriðið er að vera með 
þátttakendunum. Forðist að leiðtogar 
myndi klíkur sem útiloka börnin og 
unglingana.

Einhver til að tala við
Mörg börn og margir unglingar þurfa 
einhvern til að tala við. Á hverju móti 
ætti að vera að minnsta kosti einn 
aðili í hlutverki kapelláns. Kapellán 
ber meðal annars ábyrgð á sálusorg 
og er einnig aðgengilegur til að ræða 
andleg málefni, fræða og ráðleggja. 
Leiðtogar í þeirri stöðu eru sérstaklega 
til staðar fyrir trúnaðarsamtöl en aðrir 
leiðtogar geta einnig þurft að taka slík 
samtöl. Viðbragðsteymi þarf einnig 
að vera til staðar á öllum mótum. Í 
viðbragðsteymi eru mótsstjóri, kapellán 
og mögulega aðrir leiðtogar. Hægt er 
að hafa samband við teymið ef þörf 
krefur. 

Það er gott að hafa eftirfarandi 
atriði í huga áður en maður fer inn í 
trúnaðarsamtal við þátttakanda á móti:

• Staður: Trúnaðarsamtöl eiga að 
fara fram á stað þar sem aðrir sjá 
til. Samtölin eiga ekki að fram á 
næturnar.

Aðgengileg/ur fyrir þátttakendurna
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• Hver: Trúnaðarsamtöl eiga ef 
mögulegt er að vera milli aðila af 
sama kyni. Ef þörf er á persónu af 
gagnstæðu kyni er gott að spyrja 
þátttakandann hvor það sé í lagi 
að hafa annan leiðtoga með í 
samtalinu. 

• Skrásetning: Skrifaðu nokkur 
orð um það sem var rætt og 
hvernig samtalið gekk. Þetta eru 
trúnaðargögn.

• Samtal: Sem leiðtogi ert þú 
til staðar til að ræða málin en 
ert ekki meðferðaraðili. Ef þér 
finnst samtalið þess eðlis að það 
sé meira en sálusorg og þurfi 

eftirfylgni, hafðu þá samband við 
viðbragðsteymi mótsins. 

• Þagnarskylda: Þú ert bundin/n 
trúnaði varðandi það sem þú 
heyrir í samtölum. Þagnarskyldan 
er ekki lögformleg. Ef þér finnst 
þurfa getur þú þess vegna rætt 
það sem fram kom í samtalinu við 
þinn yfirmann. Ekki lofa barni 
eða unglingi einhverju sem þú 
getur ekki staðið við. Við vísum í 
gæðahandbók Hjálpræðishersins, 
grein 3.3.13 fyrir nánari 
upplýsingar.
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Koma eins fram við alla
Þátttakendur munu taka eftir því 
hvernig þú hagar þér sem leiðtogi. 
Passaðu þess vegna vel upp á hvernig 
þú talar við aðra, bæði börn, unglinga 
og aðra leiðtoga. Gerðu þitt allra besta 
til að koma eins fram við alla. Það gerir 
þú með því að veita öllum athygli, 
ekki bara þeim sem sækjast mest eftir 
athyglinni! Mundu að augnsamband 
gefur til kynna að þú hafir áhuga á 
samskiptum við viðkomandi. 

Húmor
Það á að vera skemmtilegt á FAbU 
mótum og viðburðum og þess vegna 
höfum við pláss fyrir húmorinn. En 
mundu að börn, unglingar og aðrir 
leiðtogar geta túlkað húmorinn á 
ólíkan hátt. Kaldhæðni er eitthvað sem 
ekki allir skilja og þess vegna er gott að 
forðast hana. Brandarar um líkamann 
og kynlíf eru algjörlega óviðeigandi og 
eiga ekki að heyrast á vegum FAbU. 

Vímugjafar
Við væntum þess að þú sem leiðtogi 
sýnir bindindisstefnu Hjálpræðishersins 
virðingu og notir þess vegna ekki 
vímugjafa á viðburðum á okkar vegum. 

Vandamál vegna notkunar vímugjafa 
eru algeng í samfélaginu okkar. Það er 
líklegt að einhverjir af þátttakendunum 
hafi upplifað erfiðleika vegna eigin 
vímuefnanotkunar eða annarra. 
Tillitssemi við þessa einstaklinga er ein 
af stóru ástæðunum fyrir því að allt 
starf á okkar vegum á að vera án allra 
vímugjafa og öruggt svæði fyrir börn 
og unglinga þar sem hópþrýstingur er 
ekki til staðar, það þarf ekki að drekka 
áfengi til að falla í hópinn. Þess vegna 
er svo mikilvægt að við sem leiðtogar 
getum verið góð fyrirmynd og þannig 
hvatt börn og unglinga til að velja 
vímulaust líf. 

Gott fordæmi
Að vera leiðtogi er að sýna gott 
fordæmi! Það er erfitt að gera kröfu 
um að þátttakendurnir komi á réttum 
tíma ef þú gerir það ekki sjálf/ur. 
“Leiðtogi sem kemur á hárréttum tíma 
er of seinn” - eða: Mættu snemma! 
Vertu vel undirbúin/n fyrir það sem 
þú ætlar að gera. Það sýnir að þú ert 
áhugasamur og virkur leiðtogi og að 
mikilvægt er að börnin og unglingarnir 
séu líka áhugasöm og virk. Ef þú getur 
ekki mætt tímanlega er mikilvægt að 
mótsstjóri og aðrir leiðtogar viti af því. 

Sýnileg afstaða leiðtoga
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Við sem leiðtogar í FAbU erum 
ábyrg fyrir gjörðum okkar gagnvart 
Hjálpræðishernum og Guði. Til að 
sýna ábyrgð þurfa allir leiðtogar að 
skila inn hreinu sakavottorði. Leiðtogar 
eiga einnig að vera ábyrgir og halda sig 
við leiðtogasamninginn sem skrifað 
hefur verið undir. En það er líka gott 
að leggja aukalega á sig til að sýna 
ábyrgð.

Auk þess að bera ábyrgð á 
okkar verkefnum í samræmi við 
leiðtogasamninginn, berum við 
leiðtogarnir líka ábyrgð hver á öðrum. 
Ef þú sérð að annan leiðtoga vantar 
hjálparhönd ættir þú að aðstoða 
eftir bestu getu. Þannig getum við 
leiðtogarnir hjálpast að.

Gerðu varúðarráðstafanir
Að gera varúðarráðstafanir er að sýna 
ábyrgð. Þumalputtareglan er að á 
öllum viðburðum og mótum eiga alltaf 
að vera leiðtogar af báðum kynjum. 
Í leikjum, keppnum og hópefli er 
mikilvægt að koma í veg fyrir að 
óöryggi skapist. Það á sérstaklega við 
um leiki þar sem snerting kemur fyrir.

Passaðu alltaf að skoða fyrirfram 
leiki og atriði fyrir skemmtikvöld, 
kvöldvökur og slíkt, til þess að koma í 
veg fyrir leiki sem fara yfir mörkin og/
eða eru óviðeigandi. Leyfðu börnunum 
og unglingunum að eiga frumkvæði 
að faðmlögum. Mundu að þú sendir 

Ábyrgð
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skilaboð til þátttakendanna og athygli 
frá ungum leiðtogum er auðveldlega 
hægt að túlka sem eitthvað annað og 
meira en það sem var meint.

Vertu vakandi fyrir snertingu við 
fyrirbæn. Yfirleitt er í lagi að leggja 
hönd á öxl þess sem þú biður fyrir 
en það skaðar ekki að spyrja fyrst. 
Almenna reglan er að menn biðja með 
strákum og konur biðja með stelpum. 
Ef maður þarf að fara inn í herbergi 
þátttakendanna á mótum er það 
almenna reglan að menn fara inn til 
strákanna og konur til stelpnanna. Ef 
þátttakendur eru einir í herbergi og 

þörf er á að fara inn í herbergið, er 
reglan að tveir leiðtogar fara saman inn.

Vertu meðvituð/meðvitaður um 
hvert þú horfir þegar þú talar við og 
umgengst þátttakendurna. Það getur 
verið mjög óþægilegt að umgangast 
fólk sem “afklæðir” með augunum. 

Sem leiðtogi er mikilvægt að maður 
sýni ábyrgð og bendi á óviðeigandi 
hegðun annarra leiðtoga. Ef manni 
finnst óþægilegt að ræða það við 
viðkomandi leiðtoga er alltaf hægt að 
ræða við mótsstjóra sem ræðir þá við 
viðkomandi.
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Barna- og unglingastarf 
Hjálpræðishersins (FAbU) eru 
sjálfstæð barna- og unglingasamtök. 
Við erum hluti af Hjálpræðishernum, 
alþjóðlegri evangelískri hreyfingu og 
hluti af hinni alþjóðlegu kristnu kirkju. 
Boðskapurinn byggir á Biblíunni. 
Þjónustan er knúin af kærleika Guðs. 
Verkefnið er að boða fagnaðarerindið 
um Jesú Krist og í nafni hans mæta 
mannlegri neyð án þess að mismuna 
fólki.

Við viljum sjá börn og unglinga frelsast 
og gerast lærisveinar. Við viljum sjá þau 
taka þátt í lifandi kristnu samfélagi og 
lifa lífi til Guðs dýrðar.

Við viljum:
• Hjálpa börnum og unglingum að 

kynnast og fylgja Jesú.
• Leggja áherslu á Biblíuna sem 

leiðarvísi fyrir kristna trú, 
kenningu og líf.

• Hjálpa börnum og unglingum að 
uppgötva og þroska gjafir sínar og 
hæfileika.

• Hvetja börn og unglinga til að 
velja jákvætt og vímuefnalaust líf.

• Leggja áherslu á kristilegan 
náungakærleika, hugmyndafræði 
og ábyrgð.

• Byggja upp lifandi kristið samfélag.

Hvað er FAbU?
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