Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan

Vä lkommen ätt värä med i

Yrkesforeningen Forsämlingspedägoger
i Svenskä kyrkän!
Vårt fokus är dialog kring och främjande av församlingspedagogik. Församlingspedagogik
innebär bland annat att förmedla teologi på ett sådant sätt så att det blir relevant i människors
liv. Det handlar om mötet mellan människor, delande, växande, församlingsstrategier och
helhetssyn på lärande, tro, tradition och liv, folkbildning och engagemang.
”Yrkesföreningen är en nationell fack- och partipolitiskt obunden sammanslutning för
pedagogiskt yrkesverksamma inom Svenska kyrkan. Yrkesföreningen ska företräda
medlemmar samt arbeta för församlingspedagogernas uppdrag och yrkesetik. Föreningen ska
främja församlingspedagogikens utveckling.”
(föreningens syfte enligt -§1)
Yrkesföreningens medlemmar företräds av en styrelse utsedd vid årsmötet. Styrelsen kan fritt
samverka med parter som främjar föreningens syften. För att bli medlem i yrkesföreningen
krävs det att man är utbildad till församlingspedagog enligt Svenska kyrkans ordning, att man
ställer sig bakom föreningens syfte samt betalar eventuell medlemsavgift. Medlemskapet
måste uppdateras varje år och det görs enklast på föreningens hemsida.
Du kan också bli stödmedlem i yrkesföreningen. Som stödmedlem behöver du inte vara
anställd som församlingspedagog eller inneha en pedagogisk examen. För att bli stödmedlem
krävs det att man ställer sig bakom föreningens syfte samt betalar eventuell medlemsavgift.
Precis som det andra medlemskapet måste det uppdateras varje år. Den enda skillnaden
mellan de olika medlemskapsformerna är att stödmedlemmar har motionsrätt men inte rösträtt
under årsmötet. Genom stödmedlemskap vill vi visa att vi tror att framtiden för Svenska
kyrkan är dialog över yrkeskategorigränserna och genom skillnad i medlemskap vill vi visa att
församlingspedagogen har ett särskilt ansvar att driva de församlingspedagogiska frågorna
framåt.
Yrkesföreningen vill vara en länk mellan yrkesverksamma församlingspedagoger och
utbildningsinstitut. Vi vill jobba med frågor som rör församlingspedagogyrket som
exempelvis yrkesidentitet, yrkesetik och framtidsutsikter för församlingspedagoger. Vi vill
föra församlingspedagogers talan och vi arbetar för att vara en självklar diskussionsplattform
för församlingspedagoger likaväl som för fackförbunden eller vid andra tillfällen då
yrkesföreningen behöver föra församlingspedagogernas talan.

Här finns vi:
www.forsamlingspedagog.se
Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan
svkypedagog@gmail.com

