
Verksamhetsplan 2023 
 
Yrkesföreningens huvudsakliga syfte är att arbeta med, och stärka varandra, i vår yrkesroll. 

Som yrkesförening vill vi därför se och uppmärksamma församlingspedagogernas frågor och 

behov vad gäller fortbildning och utveckling av våra tjänster. Vi vill värna 

församlingspedagogutbildningen och rekryteringen till den. Vi vill stärka 

församlingspedagogen som profession genom att driva frågan om titelskydd eller liknande.  
Vi vill också värna möjligheten för dem som arbetar på pedagogiska tjänster, fast med annan 

kompetens än församlingspedagogutbildningen, att fortbilda sig.  
Vi vill arbeta för att församlingarna ska se behovet och värdet av pedagogisk kompetens i 

arbetslagen.  
Med detta i fokus vill vi arbeta upp föreningen genom medlemsrekrytering och nätverkande.  

Utifrån dessa mål och tankar har vi lagt årets verksamhetsplan och budget.  
 
INKOMSTER  

 
Medlemmar och medlemsavgifter  

När det gäller medlemmar och medlemsavgifter har vi under 2022 varit ca100 medlemmar. 

Vi ser även att de som studerar till församlingspedagoger blir stödmedlemmar och sedan blir 

ordinarie medlemmar, detta hoppas vi är som håller i sig. Ju fler vi är i vår förening, desto 

starkare blir vi. Föreningens budget bygger på medlemsavgifter och bidrag. 

Vårt mål för 2023 är 150 medlemmar. 
Det finns möjlighet att bli stödmedlem i vår förening, en möjlighet som vi anser viktig att ha 

kvar, men det är ingen inkomst som vi räknar med.  

 
Bidrag  

Tyvärr så kommer inte föreningen att få något direkt ekonomiskt bidrag från KyrkaA, 

Lärarförbundet och Vision. Vi har inget avtal med fackförbunden, men hoppas genom vårt 

fortsatta arbete och ett gott samarbete att få deras stöttning.  

 

Profilmaterial  

Försäljningen av profilmaterial fortsätter, vi erbjuder tröjor, mössor och USB-minnen.  

 

 

 
UTGIFTER  

 
Vi fortsätter att marknadsföra våra profiltröjor som idag finns i rött och svart. Vi har 
också ett USB-minne som används både som gåva och finns till försäljning. Under 2022 
har vi även tagit fram en grå mössa till försäljning. Yrkesringen görs i samverkan med en 
guldsmed och är en beställningsvara. Kostnaderna består i att ta fram schabloner, 
informationsmaterial, gåvor till nyutexaminerade församlingspedagoger och 
profilkläder till styrelsen. 
  
Årsmöte 2023  
Årsmötet 2023 kommer vi att genomföra digitalt. Föreningen kommer att bjuda på en 
fikabiljett till alla som deltar på årsmötet.  
  



Årsmöte och kongress 2023 
Tyvärr fick vi ställa in kongressen för 2023 på grund av att det inte fanns några 
ekonomiska möjligheter att genomföra den.  
Tanken var att hålla en kongress i Uppsala med inriktning på Undervisning och lärande, 
med olika föreläsningar och workshops. Det skulle även närvarat olika utställare och 
föreningar. Arrangörer skulle vara yrkesföreningen tillsammans med Svenska kyrkans 
utbildningsinstitut, Uppsala stift, Sensus Uppsala och Sensus Riks. 
 
Vi hoppas på att vi ska kunna ha en kongress i framtiden.  Under 2023 kommer vi att 
börja jobba med att ordna digitala föreläsningar som inriktar sig på temat undervisning 
och lärande, detta är ett samarbete med stiftspedagogerna och yrkesföreningen.  

 

Styrelsen  
Styrelsen kommer att fortsätta hålla sina möten via Teams, men det är också av stor vikt 
att styrelsen ses fysiskt minst en gång om året. Vi i styrelsen ser det som en stor tillgång 
att vi är från så olika delar av landet, fast det medför även en viss kostnad för kost och 
logi när vi ses fysiskt, en kostnad som vi tycker är prioriterad. I kostnaden för styrelsen 
ingår även profilkläder samt uppvaktning. Uppvaktningen innebär avtackning för 
avgående ledamöter.  
 
Administration  
Vi hoppas kunna minska den administrativa kostnaden för 2023, då vi alltmer 
kommunicerar med våra medlemmar via mejl och sociala medier. Vi hoppas kunna 
sprida mer information kring yrkesföreningen på våra sociala medier.  
 
Representation  
Representation i vår förening handlar främst om att synas på olika sätt. Detta sker i 
samverkan med stiften och Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och i Uppsala. 
Det sker även samtal med fackförbunden Vision, KyrkA samt Lärarförbundet. En liten 
summa ligger under övrig representation, vilken syftar till exempelvis utställningsavgift 
under Svenska kyrkans ungas årsmöte eller andra sammanhang där vi känner att vi vill 
marknadsföra vårt yrke och vår förening.  
 

Legitimering och utbildningsvägar  

Vi kommer att fortsätta arbetet med att driva frågan om yrkeslegitimation för 

församlingspedagoger, eftersom det är en viktig fråga och ligger i linje enligt 

medlemmarnas önskemål. I linje med detta ser vi också ett behov att arbeta vidare med 

att få församlingspedagoger nämnda i kyrkoordningen. 


