Meld deg inn på www.prest.no eller bruk
dette skjemaet
Navn:
Postadresse:
Postnummer og sted:
Epost:
Telefon:

Studerer du teologi?

Studiested:

Bli studentmedlem
i Presteforeningen!

Antatt ferdig (år og semester V/H):

Presteforeningen er der for deg gjennom studietiden og inn i
arbeidslivet.

Personnummer:

Andre opplysninger:

Sted og dato:
Underskrift:

Medlemskapet koster bare 200 kr i året, og gir deg mange
fordeler.
Vi gir deg trygghet i studiet, i arbeidslivet og i hverdagen.
Vi jobber for samhold mellom alle prester, uavhengig av
alder, arbeidssted eller teologisk ståsted.
Vi er en profesjonsforening og jobber for at prester kan få
utvikle sin faglighet gjennom grunnstudiet og etter- og
videreutdanning.

Trygghet






I studiet PF kan gi støtte, råd og veiledning til
problemer og spørsmål knyttet til praksis og
vikariater. Vi har tillitsvalgte på studiestedene og vil
gjerne være en støttespiller i saker som spesielt
angår studenter.
I arbeidslivet PF kan hjelpe deg i
ansettelsesprosessen, og ivaretar dine lønns- og
arbeidsvilkår. Vi har lokallag og tillitsvalgte over alt
hvor prester arbeider og et kompetent sekretariat
som bistår deg når du trenger det.
I hverdagen med vår gode studentpakke hos Knif
Trygghet forsikring. For 890 kr/år får du innbo-,
reise- og ulykkesforsikring. Innboforsikringen er
spesialtilpasset med gode vilkår som blant annet
dekker stola, alba og liturgiske bøker. I tillegg får du
20 % rabatt på andre forsikringer.



fagforeningene som har jobbet fram det lønnsnivået
og de andre godene arbeidstakerne nyter godt av.
Forhandlingsstyrke PF taler din sak. Et godt
forhold til arbeidsgiver kan ikke erstatte styrken i et
kollektiv når ting blir vanskelig. Å stå sammen som
fagforening bidrar til å sikre likevekten i arbeidslivet
og verne om opparbeidete rettigheter.

Faglighet






Studentstipend PF har et eget stipend for
studentmedlemmer som vil gjøre noe ekstra i løpet
av studiet. F.eks. prosjekt, studietur eller
konferanse.
Støtte til NestenPresten PF-medlemmer får
redusert pris på deltakeravgiften.
Faglig utvikling PF er en sentral aktør i utvikling
av etter- og videreutdanningstilbudet for prester.
Ressurser På www.prest.no/fag-og-profesjon
finner du mange spennende fagressurser.

Samhold








Landsdekkende nettverk PF er landets største
fagforening for prester, teologiske kandidater og
teologistudenter.
Profesjonsfellesskap PF samler bredden av
presteskapet i Den norske kirke, om lag 90 % av
prestene er medlem i PF. Å være medlem i PF er
en måte å uttrykke og undersøke din tilhørighet til
profesjonen.
Påvirkning PF har en viktig stemme i Den norske
kirke og øver innflytelse på de instansene som
fatter beslutninger av interesse og betydning for
prester. Som medlem i PF kan du være med å
påvirke dette arbeidet.
Forhandlingsfellesskap Sammen med vår
hovedorganisasjon Unio jobber PF for å gi deg lønn
til å leve av og gode rammer om tjenesten. Det er

Lurer du på mer?
Sjekk ut www.prest.no for ytterligere informasjon
eller finn oss på facebook.com/Presteforeningen
Øvrig kontaktinformasjon:
Tlf: 23 08 16 00
E-post: pf@prest.no
Postadresse: Postboks 437 Sentrum, 0103 OSLO
Besøksadresse: Rådhusgata 1-3, Oslo

