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Församlingen och skolan 

Grundskolan genomgick under 1960-, 1970- och 1980-talen en omfattande 

reformering och förändring genom nya läroplaner (Lgr 69) och (Lgr 80) samt 

regeringens proposition om samlad skoldag (1975/76:39). 

I Lgr 69 betonas vikten av samarbetet mellan hem, skola och samhälle.  

I Lgr 80 betonas bland annat livsåskådningsfrågor, samlevnadsfrågor, familjefrågor 

och elevens delaktighet. 

I propositionen om en samlad skoldag (det som kom att kallas SIA, skolans inre 

arbete), betonas att undervisning och fria aktiviteter ska kombineras på ett sådant sätt 

att eleverna upplever trygghet med fasta tider varje skoldag. Föreningslivet bör 

beredas möjlighet att bedriva verksamhet tillsammans med eleverna.  

Pingstförsamlingen i Nässjö engagerades på olika sätt genom dessa skolreformer. 

Detta skedde bland annat genom  

- Lektionsmedverkan 

- Studiebesök i kyrkan 

- Fria aktiviteter i skolan 

- Andakter 

- Speciella gäster från församlingen som medverkade i skolveckor 

- Filmvisning, exempelvis dokumentation av biståndsarbete  

Under ett antal år hade församlingen flera anställda i de olika uppgifterna. Några 

rekryterades från Pingstskolornas Skol- och Kursverksamhet där först på Kaggeholms 

folkhögskola och senare på Viebäcks folkhögskola utbildade fritidsledare.  
 

Viebäcks folkhögskola tillsammans med Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete – i dag 

Pingst ung - inbjöd till skolarbetarkurser och annan ledarutbildning. Församlingen 

arrangerade också egna studiecirklar, bland annat om ”SIA-skolan”. Som förälder 

fanns stora möjligheter att via hem- och skola-föreningen engagera sig i olika 

aktiviteter. Behovet av kontaktfamiljer och familjehem efterlystes också för att ge 

barnen och familjerna stöd. 
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Barbro Jansson skriver i församlingsbladet Forum om den öppna skolan: 

Vi har i dag oanade möjligheter att lära känna samhället utanför skolan. 

Genom den nya SIA-reformen vill man få in föreningarna i skolan. Skolan 

vill att vi ska profilera oss så mycket som möjligt.  

Församlingen är ju ingen vanlig förening, utan vi har ett verkligt liv att 

erbjuda. Eleverna behöver i dag mer än någonsin någon som bryr sig om 

dem.  

Många kommer från trassliga hemförhållanden och har ingen fast punkt i 

tillvaron. 

Min uppgift på skolan är till stor del att prata och söka hjälpa de här 

eleverna. 

 

Det finns uppgifter att mellan 150 och 175 elever var med när församlingen inbjöd till 

större samlingar. Tidvis användes kyrkan dagtid för olika aktiviteter.  

Som uppföljning av en skolvecka med olika kyrkor som medarrangörer, genomfördes 

en uppskattad konsert i Missionskyrkan, där elever och deras föräldrar deltog. 

Efter några år anställdes ekumenisk en skolpastor med bas på Brinellgymnasiet. En av 

de första var en av församlingens tidigare ungdomspastorer, Conny Peterson. 

Studentföreningen Facklan var också under åtskilliga år mycket aktiv genom att 

inbjuda till olika arrangemang. 


