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Mötesplanering för barngrupp

Bra möten, utfärder och läger kräver att man planerar i god tid. Ni bör i 
ledargruppen tänka noga igenom varje programpunkt, men även tänka på 
helheten och på de mål ni själva och organisationen satt upp.
Försök också att lyssna på barnens idéer och ansträng er att om möjligt göra 
dem verkliga.

Det finns olika arbetssätt man kan välja mellan – kanske ni vill arbeta med 
ett tema eller ett speciellt projekt under en termin (se nedan).

Det är viktigt att i programmet ha utrymme för improvisation, för det 
finns ofta ändringar som behöver göras. Om huvudaktiviteten är tidskrä-
vande är det bäst att lägga denna i början av mötet så att man är säker på att 
hinna med allt som man tänkt.

Leken är mycket viktig och har olika syften. Först och främst är det roligt, 
men det kan också ge träning i en viss kunskap man vill ge barnen. Många 
lekar ger också social träning och ge gemenskap. Delta alltid själv i lekarna 
om det är möjligt!

Det är bra att ha en ”lekrepertoar” på 5 – 10 lekar av olika typ, som grup-
pen redan kan och som man kan ta till när det blir tid över eller när man 
behöver göra ett avbrott. Det går aldrig att säga exakt hur lång tid en pro-
grampunkt kommer att ta eftersom det kan vara olika från gång till gång. Det 
gäller alltså att vara flexibel och kunna stuva om i programmet. Just därför är 
det viktigt att ha en bra planering.

Använd gärna bifogad mall för planering. Där finns den huvudsakliga 
strukturen för en samling, och med hjälp av den blir planeringen överskådligt 
gjord. Spara planeringarna från år till år och använd dem som inspirations-
källa!

Förslag 

Samling	 5	–	10	min	 	 Huvudaktivitet		 50	–	60	min
Hälsa alla välkomna  Förklaring o genomgång
Närvaro   Genomförande
Andakt, ljuständning eller 
annan start.
Vad handlar det om i dag?
	
Lek	 	 15	min	 Avslutning	 10	min
Regler för leken    Samling
Genomförande    Vad gjorde vi i dag?
   Information om kommande aktiviteter
   Andakt eller annan avslutning

Beroende på hurdan gruppen är kan man ändra om i planeringen och ha två 
lekpass på vardera 10 – 15 minuter; man kan välja mellan att ha andakt/av-
slutning i början eller slutet. Det är dock viktigt att börja och sluta på ungefär 
samma sätt varje gång. Man bör också ha målsättningen att se och prata med 
varje barn enskilt någon gång varje samling – inte bara i gruppen.
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