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Svenska kyrkan III
BOTKYRKA FÖRSAMLING

Omvärldsbeskrivning Botkyrka församling
Botkyrka församling ligger vid Stockholms stifts södra gräns i Huddinge Botkyrka kontrakt.

Innevånarantalet år 2019 är ca 86 000 personer. Medlemmar i församlingen är ca 25 000 (29

96). Tillhörigheten varierar mellan olika stadsdelar, där Fittja står för den lägsta tillhörigheten

(under 10 %) och Tullinge för den högsta (63 96). Medelåldern i församlingen är 37,5år.

Andelen barnoch unga mellan 0-19 år 26,5%. Utrikesfödda uppgår till 40 % och personer
med utländsk bakgrund är 58%. Den ekonomiska utsattheten inom Botkyrka församling är

större än jämfört med riket i övrigt. Ca 45 % av invånare inom församlingens område

upplever otrygghet i sin vardag. Drogmissbruk och kriminalitet ökar.

Botkyrka är en kommun i utveckling. Nya bostadsområden är på gång som i Riksten,

Prästviken och Södra porten. Inom församlingen finns ett stort antal skolor (förskola -
gymnasium). Antal gymnasieelever som reser till skolor utanför Botkyrka uppgår till 60 96.

Församlingsområdet rymmer också en kriminalvårdsanstalt - Asptuna (avtal med

församlingen), Tumba bruk - Crane, Alfa Laval, Kulturinstitutioner som till exempel
Riksteatern inkl. Tyst teater, Subtopia. Det finns friluftsområden (Hågelby park, Lida m.f|.).

Detta medför att många personer dagtid vistas inom Botkyrka församling även om de inte

bor här.

Församlingen utgörs till största delen av Botkyrka kommun och markeras genom sex kyrkor.

Kommunen har inget givet centrum utan är uppdelad i fem geografiska områden med egna
små centrum - Hallunda, Tumba, Tullinge, Alby och Fittja. Organisatoriskt är församlingen i

sin tur uppdelad i fyra geografiska områden. Profilen för de fyra distrikten och de kyrkor som

finns i dessa kan kort beskrivas enligt följande: Tumba kyrka/distrikt - Familj och

musikverksamhet med ett gudstjänstliv i centrum. Ängskyrkan/distrikt - Det finns rottrådar
från den tidigare EFS-föreningen som visar sig i många ideella krafter inom verksamheten. En

kyrka för alla generationer. Tullinge kyrka/distrikt, innefattande Lida idrottskyrka -

Musikverksamhet, barn och unga i centrum, kyrkliga handlingar. Lida kyrka är i stort sett

koncentrerad på kyrkliga handlingar. Norra distriktet/Botkyrka kyrka och Ljusets kyrka -
Botkyrka kyrka är en kulturbärare, koncentrerad på andlig fördjupning och

Pilgrimsverksamhet. Ljusets kyrka utmärks av mångkultur, minoritetsspråk och en diakonal

medvetenhet. I församlingen finns 70 personer anställda.

Inom församlingen finns en Psykoterapimottagning, fördelad/med mottagning i Tumba,

Tullinge och Norra distrikt. Ett sorgecenter är placerat i "Gula huset” - expeditionen i
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Tumba. Församlingen är med i nätverket "Framtiden bor hos oss" och nätverket

"Plattformen" vilken leds av Botkyrka kommun, samt det lokala Interreligiösa rådet.

Församlingen är huvudman för "Hela människan" i Botkyrka. l församlingen finns två

kyrkogårdar och en begravningsplats, Lilla Dalen.

Andra kristna församlingar inom Botkyrka är Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan, Sankt Botvids

katolska församling, tre Syriskortodoxa församlingar samt en Pakistansk evangelikal

församling.

Vision

”Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom

kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning
samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och

leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen

återupprättas. Allt annat som församlingen utför är ett stöd för och en konsekvens av denna

grundläggande uppgift." (Kyrkoordningen avd 2)

Med denna utgångspunkt är församlingens vision;

"I Botkyrka församling gestaltas, med hopp och tillit, Guds nåd för hela skapelsen."

Analys
Med hjälp av omvärldsbeskrivningen och församlingens vision görs följande analys:

Församlingens styrkor

* Kulturarvet Botkyrka kyrka med rötter från år 1168, kombinerat med influenser från en

EFS-förening-och ett flertal kyrkliga traditioner-innebär ett rikt kristet liv inom församlingen.

* Befolkningens låga medelålder och en stark inflyttning.

* Interkulturell miljö.

Församlingens utmaningar:

* Lågt medlemsantal och därmed en minskande ekonomi.

* Ökad tendens av sekularisering i ett divergerat religiöst landskap

* Socioekonomisk utsatthet.
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Mot denna bakgrund kommer den grundläggande uppgiften ha särskilda prioriteringar:

*Ett varierat gudstjänst- och musikliv.

*Diakoni/Social hållbarhet.

*Ett fördjupat lärande och undervisning i kristen tro och livsfrågor.

För alla prioriteringar gäller ett särskilt fokus på barn och unga.

Pastorala programmet

Det pastorala programmet för Botkyrka församling innehåller mål och strategi för

församlingslivet utifrån Svenska kyrkans grundläggande uppgift - Mission, Gudstjänst,

Undervisning och Diakoni. Pastorala programmet är utformat utifrån omvärldsbeskrivning,
vision och analys.

Mission = sändning. Gud sänder sin kyrka som Gud sänt sin Son in i vår värld. Botkyrka

församling är en del av Guds mission, Guds sändning i Botkyrka med hopp och tillit om Guds

nåd för hela skapelsen. Denna mission, kommer till uttryck genom gudstjänst, undervisning
och diakoni, med utgångspunkt i de tre prioriterade områdena för den grundläggande

uppgiften.

Mission innehåller även medvetenhet om att vi är en del av den världsvida kyrkan.

Församlingen har internationella ombud som medvetandegör oss om vad som sker i Svenska

kyrkan nationellt och internationellt. Bidrag ges till ACT - Svenska kyrkan och EFS Mission.

l Missionsuppdraget finns medvetenhet om vårt uppdrag att "bruka och bevara” skapelsen.

Församlingen ser uppdraget med miljödiplomering som en del i vår mission.

Kommunikation inom församlingen och externt är av stor vikt för att förmedla och utveckla

församlingens verksamhet. Kommunikation är en del av sändningen.
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Målformuleringar FIN
Gudstjänster i Botkyrka församling ska...
1. ge möjlighet att uppleva gemenskap -med Gud, med varandra, och med dig själv.

2. skapa delaktighet och social hållbarhet

3. vara en undervisande miljö

För att nå målen bör följande prioriteras:
- Variation på röster, språk och gestaltande som hörs och syns i gudstjänsten.
- Gudstjänstliv på olika tider, platser och tillsammans med andra kristna kyrkor.
- Inbjudande moment och miljö i gudstjänsten för att göra det enkelt för barn/barnfamiljer att fira
gudstjänst.
- Ett varierat musik- och körliv för alla åldrar.
- Använda kyrkorummet, symboler och liturgi som pedagogiska redskap.
- Ökad variation på aktivitet i samband med gudstjänst.

Undervisning i Botkyrka församling ska...
1. ge möjlighet att uppleva gemenskap -med Gud, med varandra, och med dig själv.

2 skapa delaktighet och social hållbarhet

3 utgå från gudstjänsten som en undervisande miljö.

För att nå målen här följande prioriteras:
- Skapa trygga mötesplatser där människor vill vara delaktiga.
- Använda kyrkorummet, symboler och liturgi som pedagogiska redskap.
- Erbjuda undervisning på andra platser än i församlingens egna lokaler, på varierande tider,
tillsammans med andra kristna kyrkor och med en variation av uttrycksformer.
- Erbjuda söndagsskola eller motsvarande fokus på barn i gudstjänster i alla distrikt.
- Arbeta med de kyrkliga handlingarna och samtal kopplade till dem, som livstolkande och
undervisande tillfällen.
- Flexibelt utbud av konfirmationsalternativ för både ungdomar och vuxna.

Diakoni i Botkyrka församling ska...
1. ge möjlighet att uppleva gemenskap -med Gud, med varandra, och med dig själv.

2 skapa delaktighet och social hållbarhet

3 stärka människors egenmakt.

För att nå målen bör följande prioriteras:
- Synliggöra diakon i gudstjänsten.
- Öka samverkan med kommun, skolor, andra trossamfund och andra aktörer.
- Utveckla arbetet med sorgestöd och krisstöd, särskilt med fokus på barn och unga.
- Höja medvetenheten om det diakonala arbetets roll i församlingen
- Öka samverkan i det diakonala arbetet inom församlingen.
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CHECKLISTA FÖR FÖRSAMLING som inte ingår i pastorat
Regler för församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta om (57 kap 5 § KO)

GUDSTJÄNST
Firas iförsamlingen huvudgudstjånst varje söndag och kyrklig helgdag?
(17 kap- 3 § KO)

i Ja El Nej
Om nej ange varför:

I
OBSERVERA att huvudgudstjänst ska firas l församlingen om inte domkapitlet medgivit undantag för visst tillfälle. I

Firar församlingen regelbundet gudstjänster med annan församling inom Svenska kyrkan?
El Ja i Nej

Omja ange vilka/vilken församling:

Firar församlingen huvudgudstjänst tilsammans med församling/ar i ett annat kristet samfund?
(17 kap. 7 § KO)

EI Ja I Nej

Omja - ange i vilken utsträckning?

I
OBSERVERA att domkapitlets tillstånd ska inhämtas.

Används någon annan ordning eller annan musik än kyrkohandbokens i huvudgudstjänsten?
(17kap.4§ och18kap.6+ Ba § § KO)

EI Ja I Nej
'

Omja ange vilken:

OBSERVERA att annan gudstjänstordning än den som ingår i kyrkohandboken får användas vid visst tillfälle eller under
viss tid, efter beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter med-
givande av kyrkorâdet. Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Om det finns särskilda skäl får domkapitlet ändra eller
upphäva kyrkoherdens beslut. Gäller awikelsen mältidens texter krävs även medgivande av domkapitlet. Ett sådant
medgivande får lämnas efter ansökan från kyrkoherden.

OBSERVERA också att annan musik än den som ingår i kyrkohandboken får användas till kyrkohandbokens texter,
efter beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter medgivande av
kyrkorádet. Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Finns det särskilda skäl får domkapitlet ändra eller upphäva kyrko-
herdens beslut.



Enligt domkapitlet i Stockholms stift ska huvudgudstjånst med nattvard firas I varje församling minst
24 gånger under ett kyrkoår. Sker så i er församling?
(17 kap 5 § KO)

I Ja El Nej
Om nej ange varför:

TJÄNSTER
Stiftsstyrelsen har beslutat att det ska finnas minst 11

i er församling.
(37 kap-19 § KO)

(ange antal) prästtjânster (inklusive kyrkoherde)

Domkapitlet har beslutat att det ska finnas minst en kyrkomusiker som ska vara:
(34 kap. 2 § KO)

I Försteorganist El Organist El Kantor

Finns någon av följande specialbefattnhgar i församlingen:
(34 kap. 11 § KO)

El Sjukhuspråst Präst för verksamhet på teckenspråk, finska eller annat språk
EI Präst i en samarbetskyrka eller liknande

I Övrig specialbefattning Ange vilken: NAV 1 diakon, prykoterapimottagn - Zpgstemdiakon. 3
arbetsledande befattningar (2 präster. 1 diakon).

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA
(57 kap. 5 § KO)

Redovisa kort församlingens verksamhet på de anda språk än svenska som behövs för att församlingen ska
kunna fullgöra sin grundläggande uppgift:

VI har ett avtal med Huddinge rörande finsk präst. BIV/BIS i Norra distriktet har tolkresurs för att
möta den arabisktalande deltagaren. Där finns också resurs för spansk- och assyrisktalande
deltagare och medlemmar. Spansk- och assyrisktalande kompetens finns också i Tumba distrikt. När
det gäller samisk verksamhet hänvisar vi till Vantörs församling. I nuläget har vi en vikarierande präst
med teckenspråkskompetens.

BARNKONSEKVENSANALYS
(57 kap. 5 § KO)
I det pastorala programmet ska barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys behandlas.
Enligt domkapitlets beslut ska bamkonsekvensanalysen lämnas in som bilaga till församlingsinstruktionen.
Finns denna?

ElJa EINej
Om nej ange varför:



KYRKOR
(57 kap. 5 § KO)

När det ñnns flera kyrkor i en församling ska det redovisas hur dessa i huvudsak används.

Om flera kyrkor finns ange vilka och hur de används:

Botkyrka kyrka, Ljusets.Tumba. Tullinge. Ängskyrkan - dessa kyrkor används till gudstjänster,
kyrkliga handlingar och musikverksamhet. Lida idrottskyrka används vid vissa tillfällen - gudstjänster
och kyrkliga handlingar.

HANDLINGSPLAN FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING
Enligt domkapitlets beslut ska en handl'ngsplan för lärande och undervisning finnas. Denna lämnas in som
bilaga till församlingsinstruktionen. Finns denna?

Ja [3 Nej

Om nej ange varför?



Barnkonsekvensanalys för Botkyrka FIN 2020
Barnkonsekvensanalysen gjordes genom tre samtal med grupper av barn och ungdomar.
Grupp 1: Barn i åldern 8-14 år, nu aktiva eller tidigare aktiva i församlingens verksamhet och
gudstjänstliv.
Grupp 2: Pågående konfirmandgrupp, 14-15 år
Grupp 3: Ungdomsledare 16-17 år

Barnen/ungdomarna fick tillsammans med medarbetare i församlingen läsa/lyssna på
församlingsinstruktionen och fundera på:
Vad i FIN tycker de är bra för barn och unga?
Vad i FIN tror de är dåligt för barn och unga?
Vad tycker de saknas i FIN för att församlingen ska vara en bra plats för barn och unga?

Samtal med barn i åldern 8-14 år
Bra:
- Söndagsskola eller liknande
- Att fler än prästen får prata i gudstjänsten
- Att kyrkan jobbar ihop med skolor så att alla hjälps åt
- Olika körer

Gruppen hittade inget de tyckte var dåligt för barn och unga.

Saknas:
Det kunde vara fler mål som handlar om barn i kyrkan.

Samtal med konfirmandgrupp 14-15 år
Bra:
- Variation på aktivitet i samband med gudstjänst. (de upplevde att det är så redan nu, både på
gudstjänsten på söndag och vardagsmässor.)
- Fler röster i gudstjänsten och olika former av gestaltande. (Också här kände de igen sig i nuläget, då
de varit med och planerat och genomför flera gudstjänster .

- Att kyrkan är en trygg plats att komma till.
- Att kyrkorummet, symboler och liturgi används i undervisning.
- att undervisning kan ske på olika platser, tider och med olika uttryck.

Gruppen hittade inget de tyckte var dåligt för barn och unga eller som saknades för att församlingens
skall vara en bra plats för barn och unga

Samtal med ungdomsledare 16-17 år
Bra:
- Målen som ser till att man varierar saker och ting i gudstjänsten är väldigt bra. Barn och unga blir
lättare uttråkade om det inte sker saker, därför är det bra att det kan variera i miljöer och hurman
arbetar för att förmedla innehållet. Det är också bra att man fortsätter att se till att söndagsskolan är
ett alternativ då de yngre barnen har svårt att ta in vad allt under en gudstjänst innebär.

Gruppen hittade inget de tyckte var dåligt för barn och unga.



Saknas:
Något man eventuellt skulle kunna jobba för år att ofta re variera gudstjänster. Vi tror att de
gudstjänster som har uppskattats mycket är de som Innehåller något annorlunda innehåll.
Exempelvis på detta är när det finns med något slags drama eller när ungdomsbandet har varit och
spelat i kyrkan. Vi är rätt säkra på att detta även varit uppskattat från de yngsta.



Handlingsplan för lärande och undervisning Botkyrka församling
Bilaga till Församlingsinstruktion för Botkyrka församling 2020

Vision
"Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom

kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning
samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma tilltro på Kristus och leva
i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen
återupprättas. Allt annat som församlingen utför är ett stöd för och en konsekvens av denna
grundläggande uppgift.” (Kyrkoordningen avd 2)

Med detta som utgångspunkt är Botkyrka församlings vision enligt församlingsinstruktion
2020 och därmed också visionen för lärande och undervisning;

”l Botkyrka församling gestaltas, med hopp och tillit, Guds nädförhela skapelsen.”

Syfte och mål

Syftet med lärande och undervisning i Botkyrka församling är att sträva efter att förverkliga
församlingens vision och kyrkoordningens portalparagraf och i synnerhet dess formulering:
”...attmänniskor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och
fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen äterupprättas.”

Med det som utgångspunkt vill församlingen erbjuda miljöer och aktiviteter för lärande i alla
åldrar. För personer i åldrarna 0-18 år ska särskilda aktiviteter som syftar till ett upptäckande
och fördjupande av kristen tro erbjudas för varje åldersgrupp. Hit räknar vi också
skolkontakter som jul- och påskvandringar. I enlighet med församlingens särskilt prioriterade
områden i Församlingsinstruktionen ska varje distrikt, varje vecka, fira gudstjänst där barn
och unga får möjlighet att upptäcka och delta i gestaltandet av kristen tro.

Handlingsplanen är tänkt att komplettera, samspela med och fördjupa det pastorala
programmet "Undervisning" i Församlingsinstruktionen. För varje verksamhet i församlingen
ska det sättas upp mål som på olika sätt går att går att mäta och följa upp. Dessa mål skrivs
inte in i handlingsplanen utan i verksamhetsplaner för de olika distrikten och
verksamheterna. De mål som finns för de olika verksamheterna ska korrelera med såväl
målen i det pastorala programmet i FIN som med de särskilda prioriteringarna som lyfts i

handlingsplanen.

Policydokument
De policydokument som arbetet kring lärande och undervisning i Botkyrka församling har att
utgå ifrån är:

. Kyrkoordningen
Exempel på nyckelformuleringar av särskild vikt för undervisning och lärande är:
Kapitel 1 § 1

Församlingens grundläggande uppgift är attfira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva



diakoni och mission. Syftet ärattmänniskor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en
kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
Kapitel 2 §1
Församlingen har ansvarför den kyrkliga verksamheten för alla som vistas iförsamlingen.
Det finns särskilda bestämmelser om skyldigheten att tillhandahålla dop, konfirmation, vigsel
och begravningsgudstjänst.
Kapitel 22

Konfirmationen är en aktualisering av dopet. lordet konfirmation, som betyder bekräftelse,
ligger att dopet har ägt rum och att konfirmationen bekräftar och levandegör vad dopet
redan har givit. Ordet konfirmation syftar på både undervisningen och den avslutande
gudstjänsten

Församlingsinstruktionen för Botkyrka församling

Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandundervisning

Riktlinjer för lägerverksamhet i Botkyrka församling

RIsk- och sårbarhetsanalys samt församlingens krisplan

Omvärldsbeskrivning och analys
Den omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys som ligger till grund för denna handlingsplan
återñnns i församlingens Församlingsinstruktion. l Församlingsinstruktionen lyfts tre
prioriteringar fram:

0 En gudstjänstgemenskap med fokus på barn och unga.
0 Diakoni/Social hållbarhet.
0 Ett fördjupat lärande och undervisning i kristen tro och livsfrågor.

Utgångspunkten för arbetet med såväl omvärldsbeskrivning som analys var
”Botkyrkarapporten” som togs fram tillsammans med barn och unga i Botkyrka församling
våren 2019. I "Botkyrkarapporten" blir behovet av trygga platser för barn och unga i

församlingen tydligt.

Med utgångspunkt iförsamlingsinstruktionens prioriteringar och "Botkyrkarapporten" vill vi i

arbetet med lärande och undervisning särskilt prioritera:

0 Samarbete med andra aktörer i kommunen, exempelvis skolor, förskolor och
bibliotek.

0 Utveckla gudstjänsten som en undervisande miljö, med särskilt fokus på barn och

unga.
0 Skapa trygga miljöer för fördjupning och undervisning för alla åldrar.



Program och aktiviteter
Verksamhet Ålder Distrikt
Dop alla åldrar Alla distrikt
Gudstjänst alla åldrar Alla distrikt
Samtal inför kyrkliga handlingar alla åldrar Alla distrikt
Söndagsskoia 3-12 år Alla distrikt
Skolkyrkoverksamhet förskola-gymnasiet Alla distrikt
Här ryms exempelvis; ”vandringar", "barnsångskoj", julspel, musik på skolor etc.)
Konfirmandverksamhet 14-15 år Alla distrikt
Ungdomsgrupp 14-25 år Alla distrikt
Ledarutbildning 15-18 år Alla distrikt
Bibelstudie/bibelsamtal alla åldrar Alla distrikt
Ljusets barn 6-12 år Norra
BlV/BIS 7-12 år Norra

Gudstjänst med föredrag alla åldrar Norra

Pilgrimsvandring alla åldrar Norra

Lördagsmys alla åldrar Norra

Botkyrka Motettkör* vuxenkör Norra

Botkyrka Gospel* vuxenkör Norra
18+ fördjupning 18+ Norra/Tullinge
Öppen förskola O-Sår Tullinge/Tumba
Babyrytmik* 0-18 mån Tullinge
Småbarnsmusik* 2-3 år Tullinge
Tonprickama* 4-5 år Tullinge
Barnkör* 6-9 år Tullinge
Fredagsmys 0-8 år Tullinge/Ängskyrkan
Diskantkör* 9-12 år Tullinge
Afternon-teology alla åldrar Tullinge
Yoga och Meditation alla åldrar Tullinge
Retreat/Stilla dag alla åldrar Tullinge/Ängskyrkan
Kammarkör" vuxenkör Tullinge
Damkör* vuxenkör Tullinge
Projektkör* vuxenkör Tullinge
Megakör" 7-9 år Tumba
Maxikör* 10-12 år Tumba
Tumba Koralkör* vuxenkör Tumba
Botkyrka kammarkör* vuxenkör Tumba

Babycafé 0-3 år Ängskyrkan
Tondroppar* 7-9 år Ängskyrkan
Himmel och pannkaka 7-12 år Ängskyrkan
Nottaggarna" 10-12 år Ängskyrkan
Ungdomskör* 13-20 år Ängskyrkan
Fredagsmys "ungdom" 14-25 år Ängskyrkan
Temacafé alla åldrar Ängskyrkan
Vi talar tro alla åldrar Ängskyrkan
Församlingshelg alla åldrar Ängskyrkan
Ängskören* vuxenkör Ängskyrkan

"=kör och/eller musikverksamhet

Årscykel för verksamheter fastställs i varje distrikt.



Verksamhetsplan
Varje verksamhet ska ha en verksamhetsplan där syfte, mål och ramar för verksamheten
beskrivs. Verksamhetsplanen utformas av ansvarig medarbetare i samråd med chef och ska
samspela med Församlingsinstruktionens mål, prioriteringar och vision. Verksamhetsplanen
bör ses över årligen.
Bifogat till denna handlingsplan finns ett exempel på en mall för verksamhetsplan.

Budget och kompetensutveckling
Budgetprocessen i Botkyrka församling sker först distriktsvis och tar sin utgångspunkt i de
mål och prioriteringar som anges i Församlingsinstruktionen. I församlingens gemensamma
budget skall sedan såväl verksamhetsmedel samt personalresurser för att sträva mot
församlingsinstruktionens mål för undervisning finnas.

Varje år avsätts 10 000 kr/medarbeta re för kompetensutveckling. Behov av
kompetensutveckling och hur den sker avgörs i samråd mellan medarbetare och
distriktsledare.

En viktig del i arbetet med undervisning och lärande för barn och unga är ideella ledare. Unga
ideella ledare erbjuds ledarutbildning i varje distrikt, i regel efter konfirmation. I

ledarutbildningen erbjuds såväl fördjupning kring kristen tro och tradition som pedagogiska
redskap och kunskap kring grupputveckling.
Ideella medarbetare är också en förutsättning för att kunna erbjuda den stora variation av
undervisande verksamhet som finns i församlingen. Alla ideella medarbetare erbjuds
fortbildning/fördjupning.

Kommunikationsplan
De generella Kommunikationskanalema kring verksamhet för lärande och undervisning år
hemsida, månadsbrev, affischer, sociala medier, församlingstidningar och annonser i

lokalpress.

Dopinbjudan skickas till alla föräldrar 8-12 veckor efter att deras barn fötts. Information för
öppna förskolorna bifogas i utskicken för dopinbjudan.

Inbjudan till konfirmation skickas ut årligen till de åldersgrupper det berör. Inbjudan är i form
av en tidning där samtliga konfirmationsaltemativ iförsamlingen finns med. För konfirmation
används också hemsidan www.ungibotkyrka.se

Undervisning och fördjupning för vuxna samlas ifoldem ”Vila, Växa Vandra” som görs
terminsvis.

Ansvarig för varje verksamhet ansvarar för att tillsammans med församlingens
kommunikatörer ta fram relevant information och välja relevanta kommunikationskanaler
för att informera om verksamheten.


