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Välkommen att vara med!  
Yrkesföreningen är en ideell intresseförening för  

utbildade församlingspedagoger i Svenska kyrkan. 

Yrkesföreningens uppdrag  

Vi vill värna församlingspedagogiken! 

Vi vill vara rösten som tydligast finns i det församlingspedagogiska samtalet;  

i utbildningar, fortbildningar och i församlingens vardagsliv.  

Vi vill, i samverkan med Svenska kyrkans stift och nationell nivå, verka för en genom-

gripande församlingspedagogisk reflektion i den utbildning och fortbildning som rör 

församlingspedagoger och det församlingspedagogiska fältet.  

 

Legitimering  

Yrkesföreningen vill först och främst stötta arbetet med att skydda vår yrkestitel och 

värna om vår yrkesroll i Svenska kyrkan.  

Tillsammans med stiften vill vi verka för en yrkeslegitimering. Yrkesrollen fyller en 

viktig funktion i alla församlingar i Svenska kyrkan. Vår kompetens att med försam-

lingspedagogiska ögon ta sig an kyrkans uppdrag, att fira gudstjänst och bedriva  

diakoni, undervisning och mission, är viktig för människor och Svenska kyrkan.  

Bli medlem  

För att få vara medlem i  

yrkesföreningen behöver 

du ha en församlingspeda-

gogisk examen, enligt 

Svenska kyrkans ordning.  

Som medlem har du både 

motions- och rösträtt på 

årsmötet.  

Du som är intresserad av 

församlingspedagogik och 

vill vara med och stötta 

vårt arbete, men inte har 

examen, kan bli stöd-

medlem. Genom stöd-

medlemskap visar du att du 

tycker att församlings-

pedagogiken är viktig och 

att Församlingspedagogen 

har ett särskilt ansvar och 

kompetens att driva de 

församlingspedagogiska 

frågorna framåt.  

För dig som studerar  

till församlingspedagog  

på utbildningsinstitutet  

är stödmedlemskapet  

gratis!  

Kostnaden är 100kr/år och 

betalas på följande sätt:  

Swish   

123 081 1331  

Bankgiro: (Handelsbanken) 

5851-3722  

Kommentera betalningen 

med namninitialer och ditt 

sexsiffriga personnummer. 

(AB761009)  

Skicka sedan ett mail till 

info@forsamlingspedagog.

se med dina kontakt-

uppgifter! 

Därför bör du vara medlem i yrkesföreningen! 

Mia Lindén, Avesta-Grytnäs Pastorat  

”Jag är med i föreningen för jag tycker 

att det behövs något som för försam-

lingspedagogens talan. Församlingspe-

dagoger gör ett jätte viktigt jobb i för-

samlingarna 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 försam-

lingspedagoger ska se ut. Med många 

medlemmar får vi mer att säga till om 

så gå med du också!”  

Therese Hamrén, Umeå Pastorat  

”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. ” 

Samuel Lerström, Norrköping Pastorat  

”Jag är med i yrkesföreningen för att det 

är viktigt att det finns en nationell sam-

ordning för oss församlingspedagoger. En 

förening som driver frågor som rör för-

samlingspedagogik och yrkesrollen. För 

mig är det viktigt att veta att föreningen 

är en röst för församlingspedagogik i 

nationella sammanhang och en dialog-

partner för olika instanser.  

Yrkesföreningen ger mig också möjlighet 

till möten där jag kan få påfyllnad och 

utveckling i min yrkesroll som försam-

lingspedagog.” 


