Välkommen att vara med
Yrkesföreningen är en ideell intresseförening för församlingspedagoger i Svenska
kyrkan. Vårt fokus är dialog kring och främjande av församlingspedagogik.

Yrkesföreningens uppdrag
Vi vill värna församlingspedagogiken och vill vara rösten som tydligast finns i det
församlingspedagogiska samtalet i utbildningar, fortbildningar och i församlingens
vardagsliv. I samverkan med stiften och med Svenska kyrkan på nationell nivå vill vi
verka för en genomgripande församlingspedagogisk reflektion i den utbildning och
fortbildning som rör församlingspedagoger och det församlingspedagogiska fältet.

Titelskydd
Yrkesföreningen vill först och främst stötta arbetet med att skydda vår yrkestitel och
värna om vår yrkesroll i Svenska kyrkan tillsammans med våra stift. Yrkesrollen fyller
en viktig funktion i alla församlingar i Svenska kyrkan. Att med församlingspedagogiska
ögon ta sig an kyrkans uppdrag att bedriva gudstjänst, diakoni, undervisning och
mission är av huvudsaklig vikt för oss.

Bli medlem
Att vara medlem i yrkesföreningen är till för utbildade församlingspedagoger enligt
Svenska kyrkans ordning. Som medlem har du både motionsrätt och rösträtt på
årsmötet.
Att vara stödmedlem hos oss är till för dig som är intresserad av församlingspedagogik
och vill vara med och stötta vårt arbete med våra medlemmar att främja
församlingspedagogiken.
Genom stödmedlemskap vill vi visa att vi tror att framtiden för Svenska kyrkan är
dialog över yrkeskategori-gränserna och genom skillnaden i medlemskap vill vi visa att
församlingspedagogen har ett särskilt ansvar att driva de församlingspedagogiska
frågorna framåt. Stödmedlemmar har motionsrätt men inte rösträtt under årsmötet.
Kostnaden är 100kr/år och betalas via Swish till nummer 123 081 1331 eller via
Swedbanks kontonummer 693 969 449-0 (clearingnummer 8381-6). Kommentera
betalningen med namninitialer och ditt sexsiﬀriga personnummer. (AB761009)

Kongress och årsmöte
Varje år bjuder yrkesföreningen in till en församlingspedagogkongress i två dagar där
vi får samlas för fördjupning, gemenskap, samtal och utbyten. Yrkesföreningens
årsmöte ligger i samband med pedagogkongressen.
Save the Date - 4-5 februari 2021 i Uppsala.

Varför du bör vara medlem
Yrkesföreningen är för mig en gemensam röst för församlingspedagoger. Ett
sammanhang som bevakar våra gemensamma intressen som yrkesgrupp. Med
våra sammanstrålade röster kan vi också göra oss bättre hörda i sammanhang där
vi vill påverka och förändra. Tillsammans kan vi göra mer.
Therese Hamrén, Umeå Pastorat

Jag är med i yrkesföreningen för att det är viktigt att det finns en nationell
samordning för oss församlingspedagoger. En förening som driver frågor som rör
församlingspedagogik och yrkesrollen. För mig är det viktigt att veta att
föreningen är en röst för församlingspedagogik i nationella sammanhang och en
dialogpartner för olika instanser. Yrkesföreningen ger mig också möjlighet till
möten där jag kan få påfyllnad och utveckling i min yrkesroll som
församlingspedagog.
Samuel Lerström, Norrköping Pastorat

”Jag är med i föreningen för jag tycker att det behövs något som för
församlingspedagogens talan. Församlingspedagoger gör ett jätte viktigt jobb i
församlingarna men det syns inte alltid i våra styrdokument. Därför tycker jag att
yrkesföreningen behövs till att samla oss som yrkesgrupp, visa på vår kompetens
och vikten av att ha rätt utbildning samt vara med och påverka hur utbildningen av
framtidens församlingspedagoger ska se ut. Med många medlemmar får vi mer att
säga till om så gå med du också!”
Mia Lindén, Avesta-Grytnäs Pastorat

Hemsida
forsamlingspedagog.se

Mail
svkypedagog@gmail.com

Gilla oss på facebook
Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan
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