Johannelunds teologiska högskola
Kurskod

PK 210

Kursbenämning

Församlingspraktik i Svenska kyrkan

Course title

Congregational Practice in the Church of Sweden

Kursens högskolepoäng

Inga högskolepoäng. Valbar pastoral profilkurs

Inriktning
Kurskategori

Pastoral professionsförberedande kurs ingående i den integrerande
teologiutbildningen för präst i EFS och Svenska kyrkan. Kan genomföras som
fristående kurs.

Kursens nivå
Förkunskapskrav

60 hp avslutade studier i teologi

Syfte

Genom att den studerande följer en svenskkyrklig präst i olika valda aktiviteter
under en termin, syftar kursen till att ge den studerande
 fördjupad kontakt med församlingslivet i Svenska kyrkan,
 tillfälle att tillämpa teologiska kunskaper,
 förståelse för ideella medarbetares roll i Svenska kyrkan och
 förståelse om församlingens verklighet, utmaning och möjligheter.
Det studerande ska:
 genom att under en termin delta minst 6-8 timmar i månaden i en
svenskkyrklig församling få fördjupade förståelse för dess kultur, utmaningar
och möjligheter
 genom att i samråd med församlingsprästen fullgöra minst ett uppdrag i
månaden visa förmåga att bidra till församlingslivet.
 fördjupa förståelsen av ideellas roll i Svenska kyrkan genom att själv inta den
rollen och reflektera över den i samtal med aktuell präst.
a) Introduktion med aktuell präst
b) upprättande av en skriftlig överenskommelse mellan den studerande och
prästen om arbetsformer och –ramar, ansvar och förväntningar1
c) närvaro och deltagande i valda moment i församlingslivet
d) regelbundna samtal om församlingen, ideella medarbetare, ämbete och
tjänst med aktuell präst
e) avslutande utvärderingssamtal med aktuell präst
f) skriftlig redovisning om erfarenhet som aktiv deltagare i en svenskkyrklig
församling
Fältarbete med en svenskkyrklig präst som mentor
Skriftlig redovisning på 3-5 sidor om församling som plats för församlingsbor och
idéella medarbetare
Referenslitteratur:
 Den svenska psalmboken med tillägg. Stockholm: Verbum, 2006.
 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1. Stockholm: Verbum, 2018.
 Bibel 2000. Stockholm: Verbum, 1999.
 Kyrkokalendern. Stockholm: Verbum (aktuellt kyrkoår)
Fullgjord / Ej fullgjord

Förväntade
studieresultat

Moment

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur, övriga
läromedel

Betygsgrader

1

Johannelund skapar ett kontrakt som utgångspunkt för prästen och studenten.

Betygskriterier
Utvärdering
Särskilt information

För fullgjord kurs ska studenten genomföra akoluttiden på ett sätt som uppfyller
förväntade studieresultaten.
Kursen utvärderas muntligt.



Kursplanen fastställd

Johannelund förmedlar kontakten med aktuella präster.
Deltagande i församlingens liv är obetalt och ersätter inte andra
ordinariemoment i Svenska kyrkans antagningsprocess.
 Reseersättning utgår ej.
 Prästen skriver ett intyg om fullgjort deltagande. Utvärdering sker i
enskilt samtal med studenten.
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