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Församlingspedagoger i
Svenska kyrkan

Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen
Styrelsen 2017-01-01- 2017-02-26 bestod av
Markus Karlsson, ordförande
Elin Danielsson, kassör
Moa Karlström, ledamot
Roger Persson, ledamot
Peter Svärdsmyr, ledamot
Karin Bergenheim, suppleant
Johanna Knutsson, suppleant
Från årsmötet 2017-02-26 bestod styrelsen av
Markus Karlsson, ordförande
Karin Bergenheim, ledamot
Elin Danielsson, kassör
Moa Karlström, ledamot
Roger Persson, ledamot
Johanna Knutsson, suppleant
vakant suppleant
Från 2017-09-06 Bestod styrelsen av
Karin Bergenheim, tf. ordförande
Elin Danielsson, kassör
Moa Karlström, ledamot
Roger Persson, ledamot
vakant ledamot
Johanna Knutsson, suppleant – tjänstgörande
vakant suppleant
Styrelsen har under året haft en fysisk träff förutom det konstituerande mötet efter
årsmötet och sex skypemöten. Samtliga dessa möten är protokollförda.
Eftersom vi vill vara en rikstäckande organisation och har en styrelse spridd över landet
innebär det att det är dyrt att träffas rent fysiskt, samtidigt blir fysiska möten mer kreativa.
Styrelsen menar att den arbetsform vi har nu fungerar bra, det optimala är att få till två till
tre fysiska möten per år.

Teologifestivalen 2017

Vi fanns med under teologifestivalen i Uppsala 24 -26 februari med bord i utställningsdelen
under mingeltiderna. Vi promotade Yrkesföreningen, delade ut vår folder och försökte
möta nya och gamla medlemmar.

Årsmöte 2017

Årsmötet 2017 hölls 26 februari i Uppsala i anslutning till Teologifestivalen. Närvarade på
årsmötet var 10 personer.

Medlemmar

Under 2017 har vi lyckats vända trenden av fallande medlemssiffror. Styrelsen har aktivt
jobbat på att påminna gamla medlemmar och att motivera nya. Vi har också försökt ha en
fortlöpande kontakt med församlingspedagogutbildningen. 2016 hade vi 34 medlemmar

(inkl. stödmedlemmar) Och 2017-11-25 har vi 69 anmälda medlemmar. Nästa steg för att
än mer underlätta att bli medlem är att lösa Swishfunktionen för medlemskapet.
Vår kontakt till medlemmarna har blivit enklare i och med vår nya hemsida och vår flitigt
använda facebooksida. Vi kan snabbt se att det som läggs ut via facebook blir snabbt
delat och ofta att flera hundra personer nås.

Hemsida

Hemsidan har under hösten 2017 fått en allt mer levande funktion för föreningen.
Styrelsen har tagit ett stort ansvar i detta och arbetar fortlöpande med att uppdatera och
innehållsförstärka vår hemsida. Vi ser tydligt att detta är bra och viktigt för föreningen.

Folder

Under året har styrelsen uppdaterat foldern om Yrkesföreningen. Tanken är att foldern
skall kunna spridas till församlingspedagoger i Sverige vid kurser och andra mötestillfällen.

Stiftskontakter

Styrelsen har delat upp stiften mellan sig för att ha en tydlig direktkontakt med
stiftspedagogerna och det som händer på stiftsnivå. Under året har den fördelningen varit
följande:
Uppsala
Elin Danielsson
Linköping Moa Karlström
Skara
Markus Karlsson/Karin Bergenheim
Strängnäs Roger Persson
Västerås Elin Danielsson
Växjö
Moa Karlström
Lund
Johanna Knutsson
Göteborg Karin Bergenheim
Karlstad
Markus Karlsson/Karin Bergenheim
Härnösand Johanna Knutsson
Luleå
Karin Bergenheim
Visby
Roger Persson
Stockholm Elin Danielsson

Samverkan med Vision och KyrkA

Våra fackförbund är en viktig dialogpartner och vi får också ekonomiskt stöd av dem.
Under året har samarbetet förbättrats och vi ser fler och fler frågor där vi kan samverka.
Markus Karlsson var från början vår kontaktperson med fackförbunden, Karin Bergenheim
har tagit över den rollen under hösten.

Kontakt med församlingspedagogutbildningen

24 april träffade två styrelsemedlemmar eleverna på församlingspedagogutbildningen.
Under hösten har vi haft telefonkontakt med Astrid Antesten på utbilningen.
Vi har också uppmärksammat de nyutbildade församlingspedagogerna med ett brev och
en gåva.

Pedagogringen och annat profilmaterial

Föreningen arbetar med hur vi ska synas. Detta gör vi genom hemsida, facebooksida,
folder och att medlemmar pratar om Yrkesföreningen när församlingspedagoger möts
Vi har nu kontakt med en ny silversmed i Falköping som hjälper oss med pedagogringen.
Beställning sker via vår hemsida.

Styrelsen har också jobbat kring diverse profilmaterial och olika former av ”give-aways” att
använda som reklam för föreningen. Vi har köpt in nyckelband och pennor och ska också
undersöka möjligheten att göra pins med vår logotyp.

Församlingspedagog – tankar kring en skyddad yrkestitel

I Yrkesföreningen och bland församlingspedagoger i Svenska kyrkan finns en pågående
diskussion och reflektion om yrkestiteln för församlingspedagoger. Detta är en stor, viktig
men också svår fråga. För Svenska kyrkan ser vi att det är viktigt att hålla kvalitén och
kompetensen högt också vad gäller de pedagogiska tjänsterna. Yrkesföreningen vill
fortsätta föra ett samtal både med våra arbetsgivare och med Svenska kyrkan på nationell
nivå om hur vi ska värna både församlingspedagogerna och församlingspedagogiken.
På lokalplan ser vi att det är svårt att rekrytera behöriga pedagoger och vi anar också att
församlingar ibland väljer ett ”billigare” och ibland lättare alternativ i att anställa och skapa
andra typer av befattningar på det vi menar borde vare en församlingspedagogtjänst.
I det församlingspedagogiska arbetet vill vi värna både pedagogerna och
församlingspedagogiken. Yrkesföreningen har valt att det bara är behöriga
församlingspedagoger som kan vara medlemmar med rösträtt och även valbara i
Yrkesföreningen. Vi inbjuder samtidigt all pedagogiskt arbetande personal att vara
stödmedlemmar i Yrkesföreningen för att lyfta de församlingspedagogiska frågorna i
Svenska kyrkan.

