Fakta om utbildningen

Att bli församlingspedagog
För att bli församlingspedagog krävs lärarexamen. Därpå följer ett
års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Innan du kan
påbörja de avslutande studierna vid Svenska kyrkans utbildnings
institut ska du ha gjort åtta veckors praktik i en församling samt
deltagit i Mötesplats stift och student under åtta till tio dagar. De
två sistnämnda utbildningsmomenten genomför du i ett av Svenska
kyrkans stift. Du tar själv kontakt med det stift du önskar tillhöra.

En mångfald av verksamheter ryms inom Svenska kyrkan. Till
exempel sjunger drygt hundratusen människor i någon av Svenska
kyrkans körer och ännu fler deltar i verksamhet för barn och unga.
Många är också aktiva i olika studiecirklar, besöksgrupper, syfören
ingar och internationella grupper. Andra kommer i kontakt med
Svenska kyrkan genom dop, konfirmation, vigsel eller begravning.
Många söker sig till kyrkan för en stunds stillhet och eftertanke.

Kvalificerande för att kunna bli församlingspedagog är att ha en
lärarexamen antingen på grundnivå eller på avancerad nivå.
Församlingspedagogen kan vara fritidspedagog, förskollärare,
grundlärare eller låg-, mellan- eller ämneslärare.
Studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Inte bara i Sverige

Som en förberedelse för tjänst i Svenska kyrkan går du en
pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger vid
Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Studierna omfattar två
terminers heltidsstudier.

Svenska kyrkan finns inte bara i Sverige. Svenska kyrkan i utlandet
finns på många platser världen över och för många svenskar är
kyrkan en naturlig samlingsplats under semester eller längre
utlandsvistelse.
Genom Svenska kyrkans internationella arbete är mer än 10 000
människor engagerade för att bilda opinion och samla in pengar för
en bättre och rättvisare fördelning av jordens resurser.

Praktik

Du ska även praktisera i åtta veckor i en församling samt
delta i Mötesplats stift och student under åtta till tio dagar.
Det gör du i det stift du som student tillhör.

Skapar mötesplatser där unga kan lära av varandra och
andra och samtala om tro och liv

anställda, förtroendevalda och ideella

I Svenska kyrkans församlingar finns många medarbetare som på
olika sätt arbetar tillsammans. Förutom de anställda finns det
förtroendevalda i kyrkoråd och andra styrande funktioner.
Det finns också många ideella medarbetare, i synnerhet inom
arbetet med barn och unga, i konfirmandverksamheten och i det
diakonala arbetet.

Fackutbildning som lärare

församlings
pedagog

Om Svenska kyrkan

Lärarexamen valfritt alternativ enligt nedan, hp (högskolepoäng):
• Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp
• Förskollärarprogrammet, 210 hp
• Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass
och grundskolans årskurs 1−3, 240 hp
• Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 4−6, 240 hp
• Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundkolans
årskurs 7−9, 270 hp
• Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan,
300/330 hp

Läs mer på svenskakyrkan.se/yrken
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Pastoralteologisk utbildning, 2 terminer, med 3 veckors
verksamhetsförlagd utbildning

Ett jobb
med mening
Församlingspedagogen arbetar med
kyrkans lärande

Varför församlingspedagog?
Karin Sköld
– Gruppverksamhet där jag som ledare ensam möter barnet en
timme eller två har förändrats. Det mötet är idag så mycket mer
där barnens livsmiljö och livssituation, föräldrars oro och osäkerhet i
föräldrarollen och samhällets krympande resurser spelar in.

− Bland det bästa med det här yrket
är att man möter barn och unga utan
prestationskrav, att man får fundera
med dem kring viktiga frågor.
Man får möjlighet att tillsammans
upptäcka Kristus.
Elisabeth Eriksson
Tycker du om att finnas i vardagen med dem som är mellan
0 och 25 år? Gillar du att tala om både livets mening och
skoskav? Är ungas situation din angelägenhet och vill du finnas i
skolan och på nätet? Vill du undervisa och förnya kyrkans
lärande och arbete med barn, unga och familjer?
Barn och unga är en prioriterad grupp i Svenska kyrkan. Församlings
pedagogen står mitt bland barnen och de unga. Ansvaret och
delandet med och för barn ingår i yrket vare sig det handlar om
mötesplatser, grupper i församlingen eller konfirmandläger. Att ha
kontakt med skolan, samarbetspartners inom kommunen eller
ungdomsorganisationer är en naturlig del i uppdraget.
Barn, konfirmander och unga vuxna är målgrupp

Konfirmandarbete är en angelägenhet för hela församlingen och
församlingspedagogen har en självklar plats i teamet. Att samarbeta
och att hela tiden utveckla lärandet, undervisningen och den sociala
gemenskapen hör till de spännande uppgifterna. Arbetet med barn,
unga och familjer är andra delar i yrket som församlingspedagogen
utformar tillsammans med anställda och medlemmar i församlingen.
Lärande som livsstil

Att vara församlingspedagog handlar om att undervisa, berätta och
samtala om tro. Att nå både 6-åringar och 18-åringar med samtal
och funderingar om Gud och tro är stimulerande, givande och
utmanande. Att ha pedagogiskt ansvar och arbeta med lärande gör att
egen reflektion och eget lärande kommer att bli en del av din livsstil.

Karin Sköld
− Det handlar om att arbeta med barn och unga och att skapa
mötesplatser för dem i vardagen, att se, bekräfta och bejaka varje
individ. Och om att ge av sin tro, sin kunskap och sina livserfarenheter
i samarbete med barnet.

Tankar om framtiden
Karin Sköld
– Vi efterfrågas redan nu vid elevvårdande insatser på skolan, vid
kommunens familjestöd, flyktingsamordning, stöd till fältassistenter,
drogförebyggande insatser med mera. Jag tror att detta kommer
att öka.
Vi behöver lära oss hur vi kombinerar detta behov med försam
lingens uppdrag.

