i Luleå

Vill du skapa mötesplatser för barn, unga och familjer?
Känns ungas situation angelägen för dig och vill du vara ett
stöd i deras liv? Gillar du att tala om både livets mening och
skoskav? Då kan församlingspedagog vara något för dig.
kom igång
Börja med att kontakta stiftsrekryterare för församlingspedagoger i Luleå
stift, stiftspedagog Maria Berglund, för att bestämma en tid att mötas för
ett samtal kring din väg in i yrket och en genomgång av de olika moment som
finns med nedan.
fackutbildning
Behörighetsregler för församlingspedagoger har ändrats. För att bli försam
lingspedagog krävs från och med hösten 2020:
•
•
•
•

lärarexamen omfattande lägst 180 hp, eller
högskoleexamen motsvarande lägst kandidatexamen 180 hp med minst
90 hp inom pedagogik, didaktik eller utbildningsvetenskap, eller
fackutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från uni
versiteteller högskola, eller
arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad
med utbildning från universitet eller högskola.
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intresseanmälan och rekommendationsbrev
Du ska lämna in intresseanmälan och ett rekommendationsbrev till stifts
rekryteraren. Rekommendationsbrevet ska vara skrivet av någon som idag
arbetar i Svenska kyrkan som församlingspedagog. Brevet ska säga något om
dig som person och din lämplighet för yrket. Det är viktigt att du har erfaren
het av Svenska kyrkans tro och liv.
praktik
Du ska ha minst åtta veckors stiftspraktik i församling innan du kan börja
på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Luleå stift betalar en praktiklön till
dig och ett arvode till din handledare. Praktikplats och handledare ska vara
godkända av stiftsrekyteraren. Du tar själv kontakt med praktikplatsen efter
samråd med stiftsrekryteraren.
Innan praktiken ska du för stiftsrekryteraren visa upp ett utdrag ur belastningsregistret gällande arbete bland barn.
mötesplats stift student
Du ska delta i kurserna för Mötesplats Stift Student (mss). Du hittar och an
mäler dig till dem på Luleå stifts intranät under ”Kurser och arrangemang”.
internwww.svenskakyrkan.se/luleastift/kurser
stiftsrekryterare till hjälp
Stiftsrekryteraren är till för att guida dig genom utbildningsprocessen, samta
lar gärna med dig under resans gång och svarar på frågor om det finns sådana.
svenska kyrkans utbildningsinstitut
Ansökan till Svenska kyrkans utbildningsinstitut görs senast den 15 april, via
www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet
kontakt
Maria Berglund, stiftspedagog och stiftsrekryterare för församlingspeda
goger, 0910-72 57 36, maria.g.berglund@svenskakyrkan.se
mer information
svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/att-bli-forsamlingspedagog
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