
NOTISER

Det behövs fler försa m lingspedagoger
TEXT Roland Asplund

I början av året, 18-19 januari, höll yrkesföreningen Församlingspedagoger i

Svenska kyrkan (Fisk) sin kongress på stiftsgården Flämslätt. L35 pedagoger

deltog. En central fråga var att skydda titeln församlingspedagog, berättar
Karin Bergenheim, ordförande för Fisk.

Vad var det viktigaste som
kom ut från dagarna? Ni

hade också parallellt ert
årsmöte i föreningen ...

- Det alka viktigaste var
att mötas - pedagoger

frän hela landet och
nätverka! Det var goda

och inspirerande foredrag,
bl a kring normkritiskt
tänkande och hur vi arbetar
kring nattvardssyn. Att få
samlas till Yrkesforeningens
årsmöte med 39 deltagare

var inspirerande och viktigt.
Vi röstade fram en fulltalig
styrelse med god spridning
över landet, vilket ingöt mod
och energi in i vårt arbete.

Det finns flera vakanta

tjänster i församlingarna och

brist på behöriga pedagoger?

- Det är en fräga som

behöver bearbetas frän flera
håll. I all rekrytering till
kyrklig tjänst är kyrkans
barn och ungdomsarbete en

viktig rekryteringsbas.
Vi behöver fortsättaha
wdliga kopplingar till
Svenska kyrkans unga och

de mötesplatser som finns
dar. Det som tidigar e var
Diakon ala äret och Uttg
resurs/Volontärår i Svenska

kyrkan kanske vi kan ge en

starkare roll i landet.

- Eftersom forsamlings-
pedagogen inte har något
titelskydd och kyrkoord-
ningen inte kräver aff for-
samlin gar har församlings-
pedagog riskerar vi en

urlakning från två håll.
Den ena risken är att man
r-äljer att anställa outbildade

eller inte fardigutbildade
personer på tjänsterna
och därmed tappar för-
samlingspedagogisk
kompetens i kyrkans vardag.

Karin Bergenheim ser en

annan risk r att göra om
pedagogtjänster dll andra
typer av ungdomsle dare,

assistenter i ungdomsarbetet,
ofta utan tydliga innehålls-

forteckningar eller krav på

utbildnirg. Dessa lösningar
gör att vi som kyrka
på sikt tappar en viktig
kompetens för att bidra
till kyrkoordningens fyra
ledord; gudstjänst, mission,
diakoni och undervisning.


