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Jagvill tillsammans med er dela glädjen,
stoltheten och nåden att få vara en del av en
kyrka som är just nu, som planerar framåt, som
har en god tradition i ryggen och allra mest:

en kyrka som talar tydligt om JesusKristus och
därför kan havidöppna dörrar utåt.

Pådomkapitlets vägnar

^ / ('
<AiidféasHolmberg
Biskop

/;^/Å,;.

Svenskakyrkan

STOCKHOLMSSTIFT

Svenskakyrkan

SPÅNGA-KISTAFÖRSAMLING

Ink

2019 -10- 0 4

Dnr PI<:AOlc?-PI?3
Församlingsinstruktion för Spånga-Kistaförsamling
Vision

"Syftet (med församlingens arbete) är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i
tro, en kristen gemenskap skapasoch fördjupas.Guds rike utbredas och skapelsen
återupprättas." (inledningen av andra avdelningen i Kyrkoordningen)
Denna vision ärförstor för att ett enskilt samfund ska kunna göra detta förvärlden. Därför
vill vi arbeta tillsammans med andra goda krafter. En "tro på Kristus" tolkar vi som en tro på
det sant mänskliga och på Guds närvaro i livet. Därförvill vi verka för att de människorsom

bor eller vistas i församlingen ska få så hela, trygga och meningsfulla liv som möjligt. Ingen
människaska särbehandlas(p. g. a. diskrimineringsgrunderna)utan varje människaska få
möjligheten att vara människafullt ut till kropp, själ och ande. Församlingenska kunna bidra
till en gemenskap som får människor att växa. Gudstjänstlivet är en central del i att integrera
det mångkulturella. Vi samarbetarbland annat med de organisationer, moskéer,
stadsdelsförvaltningar och blåljuspersonal som också vill verka för medborgarnas bästa.
Spånga-Kista församling vilt vara en god kraft som gör skillnad för människor som bor och
vistas i församlingen. Vi vill bli fler tillhöriga i församlingen för att behålla den ekonomiska

styrkan att kunna göraskillnad. Församlingenvill också bli tydligare i lokalsamhället.
Allt detta grundar sig på den kristna tron om att Gud älskar alla människor, och Kristus
upprättar både oss människor och den värld vi lever i.

Omvärldsbeskrivning
Spånga-Kista församling ligger i nordvästra Stockholm och har cirka 89 000 invånare. Av

församlingsinvånarnaärcirka 17 900 medlemmar i Svenska kyrkan (31/12 2017).
Församlingen ingår i Spånga kontrakt tillsammans med Vällingby och Hässelby församlingar.
Församlingens historia sträcker sig bakåt till medeltiden med Spånga kyrka som medelpunkt.
Därfinns prästgården, Rättargården, Klockargården, Bussenhus och den gamla tiondeboden.
l församlingenfinns också Kista kyrka och Åkallakyrka, som bådaärfrån slutet av 1970-talet.
Vidare finns ett församlingshus i Spånga centrum och en församlingslokal i Rinkeby.
Befolkningen i församlingen är relativt ung. Av invånarnaär 28 % under 20 år, medan 11,5 %
är 65 år eller äldre. Drygt 60, 5 % är i arbetsför ålder.

l församlingenfinns 9 400 barnfamiljer, l 31 % avdessa barnfamiljerärdet en ensamstående
förälder, l församlingen har 71, 5 % av invånarna utländsk bakgrund. Utländsk bakgrund
innebär i det här sammanhanget personer som är utrikesfödda eller är inrikes födda med två
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utrikes födda föräldrar. 20 % av invånarna är medlemmar i Svenska kyrkan (31/12 2017). l
övrigtfinns det stort antal religioner representerade; alltifrån kristna traditioner, som
frikyrkor eller katolska och ortodoxa församlingar,till islamska föreningarsamt andra
livsåskådningar och religiösa inriktningar. Vi har en syrisk-ortodox kyrka och flera fungerande
moskébyggnader.Vi äralltså en mycket religiösoch mångkulturell församling. Förutom de
som bor i församlingen är det drygt 47 000 personer som pendlar in till sina arbetsplatser
här. Många IT- och tjänsteföretag finns i Kista och det finns också många företag i Lunda
industriområde. Tekniska högskolan och Stockholms universitet har lokaler och studenter i
Kista.

In- och utflyttningen i församlingenär stor och ungefärlika stor i bäggeriktningarna, 13 000
personer per år. Det finns nästan 34 000 bostäderi Spånga-Kistaförsamlingvarav ca 6 000
småhus. Hyresrätterna är någotfler än bostadsrätterna.Storskalig nybyggnation pågår i
området, med plats för lägenheter och studentlägenheter. Församlingen växer och
prognosen är att inom en tioårsperiod kommer invånarantaletatt öka med cirka 16 000
invånare. En mångfald av skolor finns, från förskolor till universitet. Äldreboenden finns i

princip i varje stadsdel och har skiftande karaktär. Härfinns ett närsjukhusoch flera
vårdcentraler.

Det gemensamma språket är svenska och ambitionen från förskolan och skolan är att rusta

alla människori svenska språketföratt ge dem bättreframtida möjligheter

Analys
Spånga-Kista församling verkar i ett mångkulturellt område. För att kunna nå människor

behöverman samarbeta med andra goda krafter i området. Svenska kyrkan har som en
evangelisk-luthersk kyrka en unik möjlighet att både vara förtrogen med andra traditioners

religiösauttryck och samtidigt förmedladen kristna trons uttryck i ett postmodernt
samhälle. Spånga-Kista församling kan vara ett forum och en mötesplats för många
traditioner och en tolkningsplats där tradition möter nutid och framtid.

Församlingen har en förhållandevis ung befolkning med både högin- och utflyttning. Detta
gör att församlingen behöver bli bättre på att nå människor mitt i livet. Genomströmningen i
församlingen gör att man får satsa på att rusta människor för livet oavsett om de blir en del

av det lokala församlingsliveteller engagerarsig på en ny plats dit man flyttar. Arbete och
metoder måste vara sådana att man kan skapa och hålla ihop en gemenskap, så att nya
människorkännersigvälkomna och människorsom lämnarinte försvagardet lokala
engagemanget i församlingslivet.
Multigration, att lära av varandra och ta vara på det bästa, är ett ord som allt mer används

iställetför integration, som handlar mer om att andra ska bli som vi. Gudstjänstlivet harvisat
sig vara framgångsrikt i frågan om multigration/integration. Församlingens gudstjänster (två
huvudgudstjänsterper söndag)ska i princip fylla kyrkorna under de kommande fyra åren.
Församlingenarbetar med tillhörighetsfråganföratt få fler tillhörigaoch på sikt bli
ekonomiskt självförsörjande.Församlingenska bli tydligare för alla som bor och vistas här.
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Om fyra år ska en fast och långsiktig strategi för fastighetsbeståndet finnas, som bygger på
församlingens verkliga behov. Församlingen ska ha fler dop- och begravningsgudstjänster för
att möta församlingsbor i livets stora händelser.

Pastoralt program
Gudstjänst

Det finns underlagför dubbla huvudgudstjänsteri församlingen.Gudstjänstlivetsamlar
människorfrån mångaolika kristna traditioner. Detta görhuvudgudstjänsternatill den
viktigaste händelsen för integration i församlingen med medföljande kyrkkaffe varje söndag.
Högmässani Svenska kyrkan förenardet nya landet och det egna landets traditioner och blir
en växtplats för alla som inte har sina kyrkor representerade i landet.

Dop-, vigsel- och begravningsgudstjänsterärviktiga gudstjänsterdärförsamlingen möter
tillhöriga som vi kanske inte träffarannars. Församlingenska sträva efter att vara
tillmötesgående och erbjuda lokaler för samkväm i den mån det är möjligt, för att underlätta
det praktiska kring de kyrkliga handlingarna. Bemötandetfrån alla anställda ska vara sådant
att man upplever ett genuint intresse. Veckomässorna ska fungera som en samlingspunkt för
många av veckans aktiviteter så att de fungerar integrerande mellan de olika grupperna. För
att förstärka gemenskapen serveras en enkel måltid.
Det finns ett gott underlag för en gudstjänstfirande församling, så det är en realistisk vision
att Spånga och Kista kyrka ska kunna vara fulla i princip varje söndag då vi firar

huvudgudstjänst. Föratt möta församlingsbor i livets stora händelser ska församlingen ha
fler dop- och begravningsgudstjänstersamt veckomässorihop med andra verksamheter och
soppa.

Undervisning
Spånga-Kista församling vill vara en lärande organisation som hela tiden reflekterar över vem

som undervisar vem. l en mångkulturell kontext är det nödvändigt att kunskapsförmedlingen
gåråtflera håll. Samtidigtbehövsockså en tydlighet och medvetenhet bland medlemmar
och andra vad Svenska kyrkan lär och tror. Både i jämförelse med, men också i samspel och
relation med andra kyrkor och religioner.

Församlingensarbete för0-18 årska ses som församlingensdopundervisning. Förutom
dopsamtal och dopundervisning(som kan ske bådeföre och efter dopet) ska arbetet 0-18 år
spegla dopets betydelse, att man som människaärsedd, älskadoch upptagen i Guds
gemenskap och gemenskapen med hela mänsklighetensom Gud älskar.
Skol- och förskolekontaktervid jul och påskär en viktig verksamhet som prioriteras framför
ordinarieveckoverksamhetvid påsk-ochjultid. Det är angelägetatt så många barn som
möjligt har kunskap om dessatraditioner. Vi tycker ocksåatt det ärviktigt att nå barn och
unga vid dessa tillfällen som vi inte når annars.
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Konfirmandarbetet är en viktig del i dopundervisningen som ger de vi möter en djupare
förståelseav sitt dop och kan bekräftadet. Därarbetarvi med konfirmandassistenter,
ungdomskvällar, utbildningar och läger

Konfirmandtiden är också en sändning ut i unga människors liv; att leva som kristna oavsett
om man just nu engagerarsig i församlingsaktivitetereller inte.

Alla som anmälerintresse och alla som inträderi Svenska kyrkan får möjlighettill samtal om
tron och livet genom församlingens vuxenpedagogiska arbete "Tro-växa-leva". Därerbjuder
vi föreläsningar,retreater och pilgrimsvandringar. l Spånga-Kistaförsamlingär det särskilt
viktigt då det inträder ungefärlika mångasom det döpsin i församlingen.Dessa nya
medlemmar är redan döpta i andra kyrkor och en undervisning om Svenska lutherska kyrkan
behövs.

Diakoni

Diakonin ska hjälpa människor att själva kunna ta ansvar och styra sina liv.

Jesusgörinte skillnad på människor. En "tro på Kristus"tolkar vi som en tro på det sant
mänskligaoch på Guds närvaro i livet. Därförvill vi verka för att människorska få så hela,
trygga och meningsfulla liv som möjligt. Vi vill att varje människaska få möjligheten att vara
människafullt ut till kropp, själ och ande. Därförvill vi i och genom församlingensdiakoni
arbeta för att ingen människa, p.g. a. diskrimineringsgrunderna,ska särbehandlas i
församlingen eller i vår omvärld.

l Spånga-Kistaförsamlingvill vi att vårt arbete ska vara i linje med FN:sglobala mål 2030och
vara hållbart för miljö och människor på ett sätt som bär över tid. Detta innebär att vi håller
oss ä jour med samhällsförändringar och nya arbetsmetoder och sätter detta i relation till

kyrkans uppdrag häroch nu. Det innebäräven att arbetet ska vara hållbartpå alla nivåer socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Vi tror att ett hållbartdiakonalt arbete är hela församlingensangelägenhetoch att vi
tillsammans ansvarar för att skapa en församlingsgemenskap som bygger upp och upprättar
människor.Vi menar att tydliga arbetsrutinertillsammans med förankringi reflektion, bön
och gudstjänstliv, ger den trygghet som behövsför att skapa en miljö som präglasav
öppenhet, tillgänglighet, omsorg och gemenskap.

Ett hållbartdiakonalt arbete utrustar oss människortill att förståoss själva och våromvärld
och ger därmedverktyg för att individen, utifrån sin situation och förmåga,ska kunna växa i
självständighet och ta del av sina rättigheter. Därförär det också viktigt för oss att bygga
nätverk och ha goda relationer till vår omvärld. Vi arbetar för problemlösning och förändring
och tror att en viktig del i detta arbete är att kyrkan höjer sin röst när människor far illa.
Arbetet för en mänskligare värld manar oss att söka förändra destruktiva strukturer - inom

våregen organisation, i vårt samhälleoch globalt.
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Mission

Det är vår tro att det är Gud som skapar tro i människan genom den heliga Anden.
Församlingenvittnar om Gud och undervisarom den kristna tolkningstraditionens
erfarenheter av att erfara ett möte med Gud. Föratt tjäna Gud i detta vill vi som församling
arbeta för de som vändersigtill kyrkan för att lära sig mer eller dela sin tro och sitt liv med
oss. Men vi vill också upprätthållaen allmän kunskapsnivåom vad kristen tro äroch varför
kyrkans högtiderfiras. Det ärviktigt att den gruppen har kunskap så att man vet vad man
stöttar eller eventuellt tar avstånd ifrån. Missionen ska pågålokalt och globalt i möten med
människorgenom utbyten, vänförsamlingaroch internationella biståndsprojekt.Vi vill också
bedriva mission genom församlingsblad och hemsida.
Missionen är alltså att både göra människor medvetna om kyrkans tradition och att

samtidigt fördjupa kunskaperoch gemenskapförde människorsom sökersigtill
församlingen.

"Missio Dei"-tanken präglar församlingens missionstankar; att det inte är kyrkans uppgift att
få folk till sin kyrka och att leva med Gud, utan Guds uppdrag. Det ärförsamlingens uppdrag
att stötta detta. Föratt vara verkningsfull i detta tror vi att det är bra att församlingen blir en
stark och välfungerande rörelse. Därför är församlingens mål de närmaste 4 åren

l. Att bli fler så att vi kan vara en stark och verkningsfull aktör lokalt
2. Att bli tydligare, synligare för alla människor som bor och vistas i församlingen.
3. Att ha en hållbar fastighetsstrategi för vår verksamhet.

Bilagor:
Checklista domkapitlet
Handlingsplan för lärande och undervisning
Barnkonsekvensanalys
Diakonal pastoral (med bilagor)

Svenska kyrkan
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CHECKLISTA FOR FÖRSAMLINGsom inte ingår i pastorat
Regler förförsamlingens verksamhet som domkapitlet får besluta om (57 kap 5 § KO)
GUDSTJÄNST
Firasi församlingenhuvudgudstjänstvarje söndagoch kyrklig helgdag?
(17kap.3 § KO)

D Nej
Om nej ange varför.

OBSERVERAatt huvudgudstjänstskafiras i församlingenom inte domkapitletmedgivitundantagförvissttillfälle.

FirarförsamlingenregelbundetgudstjänstermedannanförsamlinginomSvenska kyrkan?
D Ja
Omja ange vilka/vilken församling:

Firarförsamlingenhuvudgudstjänsttillsammans medförsamling/ari ett annatkristet samfund?
(17kap.7 § KO)
Ja

U Nej

Omja - ange i vilken utsträckning?
kristi himmelfärds dag

OBSERVERAatt domkapitlets tillstånd ska inhämtas.

Användsnågonannanordning eller annan musikänkyrkohandbokensi huvudgudstjänsten?
(17 kap. 4 § och l8kap. 6 + 6a § § KO)

D Ja

'Nej

Omja ange vilken:

OBSERVERA att annan gudstjänstordning än den som ingår i kyrkohandboken får användas vid visst tillfälle eller under

visstid, efter beslutav kyrkoherdeoch efter samrådmedförsamlingensprästeroch kyrkomusikersamt efter medgivande av kyrkorådet. Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Om det finns särskilda skälfår domkapitlet ändra eller
upphävakyrkoherdensbeslut. Gälleravvikelsen måltidenstexter krävsävenmedgivandeav domkapitlet. Ett sådant
medgivandefårlämnasefter ansökanfrånkyrkoherden.
OBSERVERAocksåatt annanmusikänden som ingåri kyrkohandbokenfåranvändastill kyrkohandbokenstexter,
efter beslut av kyrkoherdeoch efter samrådmed församlingensprästeroch kyrkomusikersamt efter medgivandeav
kyrkorådet. Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Finns det särskilda skälfårdomkapitlet ändra eller upphäva kyrkoherdens beslut.
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Enligt domkapitlet i Stockholms stift ska huvudgudstjänst med nattvard firas i varje församling minst
24gångerunderett kyrkoår.Skersåi er församling?
d7kap5§KO)
Nej
Om nej ange varför:

TJÄNSTER
Stiftsstyrelsen har beslutat att det ska finnas minst
i er församling.

(angeantal) prästtjänster(inklusive kyrkoherde)

(37kap.19 SKO)
Domkapitlet har beslutat att det ska finnas minst en kyrkomusiker som ska vara:

(34kap.2 § KO)

^-, Försteorganist

D Organist

D Kantor

Finnsnågonavföljandespecialbefattningari församlingen:
(34kap.n § KO)
Sjukhuspräst

LJ Präst för verksamhet på teckenspråk, finska eller annat språk

Präst i en samarbetskyrka eller liknande

Övrigspecialbefattning Angevilken:

FÖRSAMLINGENSVERKSAMHET PÅANDRA SPRÅKÄNSVENSKA
(57kap.5 § KO)
Redovisa kort församlingens verksamhet påde andra språk än svenska som behövs föratt församlingen ska
kunnafullgörasin grundläggandeuppgift:
Personal som talar arabiska, dopundervisning påfarsi

BARNKONSEKVENSANALYS
(57kap.5 SKO)
l det pastorala programmetska barnets perspektiv utifrånen bamkonsekvensanalysbehandlas.
Enligtdomkapitlets beslut ska barnkonsekvensanalysenlämnasin som bilagatill församlingsinstruktionen.
Finns denna?

l Nej
Om nej ange varför:
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KYRKOR
(57 kap. 5 § KO)
När det finns flera kyrkor i en församling ska det redovisas hur dessa i huvudsak används.
Om flera kyrkor finns ange vilka och hur de används:

Huvudgudstjänsteri Spångaoch Kista kyrka. Övrigagudstjänster, andakteroch kyrkliga handlingar
även i Åkallakyrka, Spångaförsamlingshusoch i Rinkeby.

HANDLINGSPLAN FÖRLÄRANDEOCH UNDERVISNING
Enligtdomkapitlets beslut ska en handlingsplanförlärandeoch undervisningfinnas. Dennalämnasin som
bilaga till församlingsinstruktionen. Finns denna?

D Nej
Om nej ange varför
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Svenska kyrkan

SPÄNGA-KISTAFÖRSAMLING

Handlingsplan för lärande och undervisning i Spånga-Kista
församling
Vision
Vi vill, med evangeliet som grund, verka som en demokratisk folkkyrka. Vår strävan ska alltid
vara att bli mer lika Jesus Kristus och på så sätt möjliggöra en Gudsrelation, både för oss
själva och för de vi är satta att verka för. Utmärkande ska vara att alla människorsom önskar

får plats i vårverksamhet och kan hitta en gemenskap. Det ska gälla alla, oavsett ålder,
etnisk bakgrund, medborgarskap, utbildning, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer,

politisk åskådning och socioekonomiska förutsättningar. Som folkkyrka ställer vi heller inga
konfessionskrav på den som vill delta i våra verksamheter. Vi önskar att vår tro fårtydliga
konsekvenser i hur vi väljer att handla.

Vi är en del av en världsvid kyrka och vi får därföraldrig glömma det globala perspektivet.
Syfte och mål

Vi vill på en kristen grund bidra till bildningen i vårförsamling.Vi vill vara en röst i samhället
där vi uppmuntrar till växande och lärande. En röst som övriga institutioner i den geografiska
församlingen räknarmed. Vi vill bidra till människorslivslånga lärandeoch att människorska
få växa. Vi vill stärka människor genom vår undervisande verksamhet.

Genom församlingens undervisning vill vi sänkatrösklarna till kyrkans gemenskap och vi vill bli
fler medlemmar. Vi vill berätta och informera om dopet så att fler låter sig döpas.
Vi vill erbjuda undervisning för alla åldrar i församlingen, då hela livet är ett lärande. Genom

undervisningenvill vi bli mer synliga och att fler ska få lära kännaSvenska kyrkan.
Vi vill att människor ska få dela varandras livsberättelser.

Församlingens undervisande arbete ska vara anpassningsbart, så att våra resurser används
effektivt för församlingen lärande.
Policydokument

Vi har gått igenom församlingens policydokument och de anger att vi vill vara en öppen
demokratisk folkkyrka som verkar i sitt sammanhang. Policydokumenten visar även att vi är
medvetna om gällandelagar och förordningar,samt att vi ser dessa som viktiga.
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Omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys

l omvärldsbeskrivningen kan man se att det finns många barn i vår församling, att många har
utländsk bakgrund och att en stor majoritet av församlingsborna inte är tillhöriga svenska
kyrkan. Vi kan ocksåse att det finns en stor segregation i vårförsamling,med socioekonomiskt
starka såväl som mycket svaga delar. Dessutom är det många som vistas i församlingen för att
arbeta och studera, men utan att vara boende här.

Mot den bakgrunden är vår analys att vi behöver bedriva ett arbete som både innehåller delar

med tydligt fördjupning och delar som ärväldigt grundläggande till sin karaktär. Som folkkyrka
är vår förståelseav oss själva att vår uppgift är att tjäna alla människor, inte bara de som är
bekännande kristna. Vi behöver därför både ha grupper som tar sin utgångspunkt i djupa
frågorom explicit kristen tro, samtidigt som vi har pedagogiska plattformar därvi kan göra det
grundläggande evangeliet om Jesus Kristus känt. Vi behöver exempelvis fortsätta att både
bedriva en högkvalitativ konfirmandundervisning, samtidigt som vi behåller en atmosfär på
öppna förskolan och i körer som präglas av låga trösklar och som välkomnar människor utan
att ställa krav på konfession.

Ett sådant arbete kräver att vi använder de resurser som vi har till vårt förfogande på ett
ansvarsfullt sätt. De fyra viktigaste resurserna anser vi vara den anställda personalen, våra
frivilliga medarbetare, våra ekonomiska medel för att bedriva verksamhet, samt våra kyrkor
som tydligt påminner om vår religiösa särart i ett mycket mångkulturellt område. Vi har
generellt stora resurser och dessa vill vi använda på ett så effektivt sätt som möjligt.
Vidare vill vi understryka vikten av att vi i vårt arbete inte sluter oss, utan fortsätter att vara

en öppen och kontaktsökande kyrka. Vi vill visa på Kristus i både ord och handling och båda
delarna ska i vårt arbete tillmätas samma vikt.

Det gemensamma synsättet för lärande och undervisning
All pedagogisk verksamhet ska vila på grunden att Gud är treenig och kommer oss till möte i
Jesus Kristus. Det är ett tecken på att Gud önskaren relation med oss. Gud är förlåtandeoch
Gud är kärlek.

Vi tror att människan är skapad till Guds avbild. Varje människa är unik och älskad av Gud. Som

kristna är det vår uppgift att visa det i ord och handling. Därförärvårt mål att alltid möta varje
individ utifrån den förförståelsen.

Vi lär genom hela våra liv och vi tror att kunskap berikar livet. Därför vill vi verka för att

förmedla kunskap om livet i allmänhet och kristen tro i synnerhet, l en tradition av många
traditioner, där kunskaper i det svenska språket ibland brister blir kroppen särskilt viktig som
en vägtill kunskapsförmedling.Vårtmål äratt detta skata sig uttryck i alla våraverksamheter.
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Bibeln intar en särställning som källa till kunskap om kristen tro. Den är skriven av människor
och behöver tolkas. Vi vill därför, på olika sätt, förmedla berättelserna om Jesus Kristus till

människor och hjälpa dem att upptäcka både berättelserna i sig och olika nycklar förtolkning.
För all pedagogisk verksamhet finns specifika kursplaner, som i sin tur vilar på det
gemensamma synsättet. Dessa tas fram fortlöpande av respektive verksamhet.
Metoder

För att alla församlingsbor ska ges möjlighet att ta del av församlingens pedagogiska
verksamheter ärverksamheterna uppdeladeföratt rikta sigtill specifika grupper.
0-18

0-18 här är synonymt med församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Här ryms

församlingen Öppnaförskola. Denfinnsgeografiskt påfyra ställen i församlingen: Åkallakyrka,
Kista kyrka. Klockargården samt Spånga församlingshus. Den skapande gruppen "Lilla
verksta'n" samt ungdomsgruppen "Churchlife F. U. G. räknas även dessa hit.

Inom ramen för 0-18 ryms också församlingens skolpedagogiska program som innefattar juloch påskspel, bibeläventyret, krubbvisningar, kyrkbesök samt olika program riktat specifikt
mot förskolorna i församlingen. Det skolpedagogiska arbetet samordnas av Skolgruppen.
Tro-Växa-Leva

Detta är församlingens vuxenpedagogiska arbete. Hit räknas i huvudsak föredrag,
samtalsgrupper samt bibelstudiegrupper, men även annan verksamhet som är riktad till vuxna
och som inte ärdirekt kopplad till körverksamhetensorterar under den härrubriken. Tro-växa-

leva är även en del i församlingensdopundervisningförvuxna.
Körer och musikverksamhet

l församlingen finns flera körer som riktar sig till olika åldrar och har olika nivå. Församlingen
har flera barnkörer, en ungdomskör och flera vuxenkörer.
Gudstjänst

Varje vecka firas det många gudstjänster i Spånga-Kista församling och dessa samlar väldigt
mångamänniskor,bådebarn ochvuxna. Dessaservi därförsom en viktigplattform förlärande
och undervisning i församlingen. Föratt också barn ska kunna erbjudas relevanta gudstjänster
firar vi flera gudstjänster med särskilt barnfokus varje termin.
Dop- och konfirmationsundervisning

Vi lär om vårt dop genom hela livet, och mot den bakgrunden kan all pedagogiskverksamhet
i någon mån räknas hit. l Spånga-Kista församling döper vi både barn och vuxna, samt
konfirmerar alla som så önskar förutsatt att denne har uppnått en ålder som gör det möjligt
att konfirmeras. Den präst som döper ansvarar för dopundervisningen och den präst som
konfirmerar har ansvaret för konfirmationsundervisningen. Knutet till församlingens
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konfirmandarbete finns även arbetsgruppen Team konfirmand. All dopkonfirmandundervisningi Spånga-Kistaförsamlingär kostnadsfri för den som deltar.

och

Dop- och konfirmationsundervisning intar en särställning i församlingens pedagogiska
verksamhet.

Kompetensutveckling
Frågan om kompetensutveckling ansvarar respektive arbetsledares ansvar. Ytterst är det
kyrkoherden som ansvarar för detta.
Budget och resurser

Att tillsätta resurser och fördela budget till församlingens verksamheter görs av kyrkorådet,
efter äskande från respektive verksamhet.
Kommunikationsplan och årscykel
Församlingen har en kommunikationspolicy som ligger till grund för kommunikationen av den

pedagogiska verksamheten, l den anges att all kommunikations nav är digitalt och att vårt
primära språk är svenska.

Utifrån detta ansvarar respektive verksamhet, i samråd med församlingenskommunikatörer,
att verksamheten kommuniceras till församlingsborna samt att den gör på ett, utifrån
verksamheten, relevant sätt. Exempel på detta är att det ges ut en skolfolder till alla skolor-

ochförskolori församlingeni början påvarjetermin samt att församlingenskonfirmandarbete
kommuniceras i samband med övrigaförsamlingarssamt stiftets kampanjer.
Dåmedlemstillhörighetenär lågi församlingenvill vi understryka vikten avatt vi användeross
avterritorialbegreppet, snarare än medlemsbegreppet, närvi kommunicerardet pedagogiska
arbetet med våra församlingsbor.
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Svenska kyrkan

SPÄNGA-KISTAFÖRSAMLING

Bamkonsekvensanalys (FIN 2019)
l kristen tro intar barnen en särställningoch de behöverdärförsärskilt uppmärksammas i
Svenska kyrkans verksamhet. ÄvenFN:skonvention om barns rättigheterinnehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Fyra av barnkonventionens artiklar är
grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas:
.

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

.

Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.

.

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin meningoch få den respekterad.

Utifrån dessa artiklar har vi gjort en barnkonsekvensanalys av Spånga-Kista församlings
församlingsinstruktion.

Föratt artiklarna ska bli mer konkreta för vårt sammanhang och möjliga att svara på, har vi
ställt ett antal frågor till församlingsinstruktionen. Frågorna är hämtade från Svenska kyrkans
nationella handbokför att göra en barnkonsekvensanalys. Dessa lyder som följer:
l. Vilka barn bor och vistas i vår församling?

2. Hur ser barnens livsvillkor och livssituation ut i vårförsamling?
3. Finns det barn i vår församling som är särskilt utsatta?
4. Vilka grupper av barn når vi idag med församlingens verksamhet?
5. l vilken mån kan barnen delta i församlingens olika Gudstjänster?
6. På vilka sätt samverkar vi med andra aktörer i arbetet med barn?

Närvi har granskat och analyserat församlingsinstruktionen finner vi att flera av dessa frågor
besvaras, om än vagt i vissa fall. Läser man församlingsinstruktionen med dess

kompletterande bilagor (diakonpastoral samt handlingsplan för lärande och undervisning)
finns dock svar på samtliga frågor. Nedanföljer exempel på hur materialet svara på ovan
ställda frågor.
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Fråga1-3
l FIN kan man läsaom vilka barn som bor och vistas i församlingen,hur livssituationen ser ut
samt antydningar till att det finns grupper av särskilt utsatt barn. l diakonipastoralen, bl. a. i
reflektionen och i prioriteringsplanen framgårtydligare att fattigdom och arbetslösheten
växer, vilket även drabbar barn. Därfinns tydliga ansatser att särskilt prioritera barns
utsatthet i det framtida arbetet.

Fråga 4
FIN svarar på ett övergripande plan på vilka grupper av barn vi möter i församlingens
verksamhet, samt understryker att dessa barn lever i en mångkulturell kontext.
Handlingsplanen för lärande och undervisning svarar utförligare på vilka grupper av barn
som församlingen når. Därkan man läsa utförligare om församlingens 0-18 arbete.

Fråga 5
Frågan besvaras inte specifikt i FIN, däremot svarar man på frågor kring Gudstjänsten.
Frågan basvaras mer utförligt i handlingsplanen för lärande och undervisning.

Fråga 6
Detta besvaras övergripande i FIN, men besvaras mer utförligt, bl. a. i diakonipastoralens
avsnitt "nätverkskarta".

Avslutande diskussion

Att göra en barnkonsekvensanalys är ett arbete som består av flera steg. Själva analysen,
dvs. detta arbete, är den avslutande delen som syftar till att se om det analyserade
materialet hartagit barnssituation i beaktande. Det, i sin tur, kan man göra på olika sätt och
det är inte vår sak att bedöma vilka metoder man har valt att använda i det analyserade
materialet. Vi kan se att man har valt att arbeta med statistik samt använt kunskapen som de
anställda medarbetare som i sin profession arbetar med barn och ungdomar besitter.

Som helhet anservi att FIN, med tillhörande bilagor, svarar påfrågornasom vi har ställt och
även tar barns situation och perspektiv på allvar. Däremot anser vi att FIN, som egen produkt
betraktad, inte fullt ut svara på dessa frågor. Den är i behov av att stödja sig på bilagorna för
att kunna svara på de frågor som vi ställer och därmed anses kunna ta barnens perspektiv i
beaktande.

Barnkonsekvens utförd av Erik Öberg,Tuulia Sivapragasam, Sonja Okker, Eva Dixner
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