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Instruktion för skriftlig rekommendation för sökande till de pastorala
momenten i prästutbildningen.

Information till den som skall skriva!

Från den som söker de pastorala kurser och moment som ingår Johannelunds integrerade prästutbildningsprogram begär vi utöver ansökan och betyg även en skriftlig rekommendation.
Rekommendationen skall i först hand komma från en präst/pastor, diakon eller kyrkligt anställd som
känner den sökande.
Den integrerade prästutbildningen på Johannelund är upplagd så att vi från första dagen räknar med att
studenten har för avsikt att så småningom bli präst i Svenska kyrkan eller EFS. Några hamnar givetvis
också i andra sammanhang.
Vi ser det angeläget att den sökande redan i förväg har satt ord på sina tankar om tro, tjänst och
kallelse och har samtalat igenom sina funderingar om detta med någon som vet vad det innebär att
vara präst, jobba i församling och ha tro som yrke. Samtalet bör ha prägel av ett informellt
bollplankssamtal där den sökandes funderingar på att bli präst är i fokus. Genom att begära en
rekommendation sätter vi press på den sökande att ett sådant samtal blir av och att det får utgöra
grunden för rekommendationen.
Rekommendationen bör innehålla
- något om hur man känner eller har träffat den sökande.
- något om vad man ser som den sökandes starka sidor i relation till kommande tjänst samt
gärna även utvecklingsbehov som man noterat under samtalet.
- Givetvis även något om vad man tror om att i sinom tid ha den sökande som kollega.
- En halv A4-sida räcker i regel mer än väl för detta!
Rekommendationen skickas direkt till Johannelund, se adress nedan. När den sökande sedan kommer
till antagningsintervju på Johannelund (sker under ansökningsperioden) ligger rekommendationen med
vid intervjun och vi har möjlighet att ställa kompletterande frågor. För tydlighets skull vill vi
poängtera att antagning till högskoledelen av utbildningen görs på basen av behörighet och betyg.
Tack för din del i att rekrytera nya sökande till prästyrke och kallelse!

Uppsala 2015-05-28

Torbjörn Larspers, studierektor 2
Johannelunds teologiska högskola

Johannelunds teologiska högskola
Heidenstamsgatan 75
754 27 Uppsala

Tel: 018-16 99 00
Fax: 018-16 99 10

Org.nr:
PG:
BG:

80 20 00 - 8184
5 69 92 - 1
5862 - 4636

