
Behörighetsgivande 
kyrkoherdeutbildning 2022
Till dig som är intresserad av en ledande befattning inom Svenska kyrkan och vill lära dig 
mer om ledarskap.
 Utbildningen tar bland annat upp organisation och identitet, ledarskap och arbets
miljö, juridik och ekonomi, konflikthantering och verksamhetsutveckling.
 Svenska kyrkans utbildningsinstitut ger tillsammans med Uppdragsutbildningen vid 
Lunds universitet, Teologiska institutionen samt Institutionen för psykologi den behörig
hetsgivande kyrkoherdeutbildningen för: Göteborgs, Lunds, Linköpings och Växjö stift.

Välkommen att läsa mer och ansöka till kursen 2022!

Kenneth Nordgren, rektor
Svenska kyrkans utbildningsinstitut
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Svenska kyrkans utbildnings
institut inbjuder till behörighets
givande kyrkoherdeutbildning för 
blivande kyrkoherdar.

Kursen Kyrkligt ledarskap omfattar 
15 högskolepoäng. Målet för utbild
ningen är att lägga grunden till ett 
ändamåls enligt och professionellt 
ledarskap i Svenska kyrkan.
 Från den 1 januari 2013 gäller, 
enligt kyrkoordningen, att behörig  

till tjänst som kyrkoherde är den präst 
som genomgått behörig hets givande 
utbildning och tagit ut examen.
 Det innebär att den utbildning som 
fastställts av kyrko styrelsen ska vara 
genomförd för att en präst ska kunna 
bli behörighetsförklarad som sökande 
till kyrkoherdetjänst.
 Kyrkligt ledarskap är en uppdrags
utbildning i samverkan mellan 
 Svenska kyrkans utbildningsinstitut 
och Lunds universitet.

Du som söker…
• kan tänka dig ha en ledande befatt
ning i Svenska kyrkan.
• är nyfiken på och vill lära dig mer 
om ledarskap.

Behörighet
För att vara behörig att antas till 
utbildningen, ska du ha varit anställd 
som präst i Svenska kyrkan i minst 
två år. Ansökan skickas till ditt stift 
som ansvarar för antagning.
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Utbildningens syfte

EXAMINATOR

Erik Sidenvall
Adjungerad professor i kyrkohistoria  
vid CTR på Lunds universitet.

Eriks forskningsområde är inriktat på europeisk kyrko
historia från 1700talet in i nutid med särskilt fokus 
på genus, kulturhistoria och internationella relationer. 
 Under de senaste åren har han särskilt intresserat 
sig för Svenska kyrkans organisationshistoria och hur 
 denna påverkar ledarskapet i dagens kyrka.  

HUVUDLÄRARE

Magnus Linden
Docent i psykologi på Lunds universitet

Magnus forskningsintresse berör de destruktiva sidorna 
av ledarskap och hur dessa kopplas till fenomen som 
stress, risk och kränkningar på arbetsplatsen. Magnus 
har arbetat med Svenska kyrkan, bland annat för att 
utvärdera ett projekt för att motverka utanförskap. 
Han har också en bred erfarenhet av att undervisa både 
inom ledarskap och inom arbetsoch organisations
psykologi.



Innehåll
• Organisationskunskap – om styrning 

och ledning av organisationer 
generellt och Svenska kyrkan 
specifikt.

• Ledarskap i teori och praktik.
• Arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.
• Kommunikation, grupprocesser, 

konflikthantering och 
verksamhetsutveckling.

Dessa områden belyses ur ett teore
tiskt perspektiv, med inblick i aktuell 
forskning. Dessutom ges utrymme till 
reflektion och tillämpning av teorier 
kring egna och andras erfarenheter 
från församling/pastorat.

Omfattning
Utbildningen består av fyra moduler 
om vardera tre dagar, så sammanlagt 
12 heldagar. Du som vill har möjlig
heten att bo på internat under kurs
dagarna. Kursen omfattar 10 veckors 
studier, 15 högskolepoäng på avan
cerad nivå. I det egna arbetet ingår 
litteraturstudier och PMskrivande 
samt aktivt deltagande i diskussioner 
och samtal. Beräkna en arbetsdag i 
veckan för självstudier. Utbildningen är 
en möjlighet att förbereda sig för en 
kommande kyrkoherdetjänst alter
nativt komministertjänst med arbets
ledande ansvar.

Kostnader
Denna utbildning är en investering 
Svenska kyrkan gör i dig, därför 
är det viktigt att du deltar aktivt i 
under visningstillfällena samt slutför 
examina tionen.

De faktiska kostnaderna fördelar sig 
enligt följande:

• Svenska kyrkan på nationell 
nivå bekostar utbildningen och 
kursledare.

• Stiftet bekostar internat, resor och 
litteratur.

• Arbetsgivaren bidrar med att 
deltagaren får genomgå de delar 
av utbildningen som är internat i sin 
tjänst.

• Den enskilda prästen svarar själv, 
utan ersättning, för inläsning och 
arbete med skrivuppgifter.

Examination
Examinator vid respektive universitet 
är ansvarig för examination. För att 
kunna tillgodoräkna sig utbildningen

i en behörighetsprövning för kyrko
herdetjänst krävs godkänt resultat för  
hela utbildningen.

Ansökan
Din ansökan ska bestå av följande 
handlingar:

• Ansökningsblankett (finns på stiftets 
intranät).

• Personligt brev där du beskriver dig 
själv, din syn på kyrkligt ledarskap 
och varför du vill gå utbildningen 
(max en A4sida).

• Rekommendationsbrev från 
närmaste kyrkoherde, vilket också 
är ett medgivande att du kan delta 
i kursen.

• Ansökan görs digitalt på blanketten 
som finns på nätet. Där framgår 
också när ansökan ska vara 
stiftskansliet tillhanda.

Urval och antagning
Antagning till utbildningen görs av 
respektive stift. En jämn könsfördel
ning liksom en jämn fördelning mellan 
stora och små enheter eftersträvas.
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Kursen innehåller fyra internat som 
är en del av examinationen och 
 närvaro är därför obligatorisk.

Internat 2022
1–3 februari, 4–6 april, 12–14 
 september och 21–23 november.

Examination 23 november 2022

Huvudlärare
Magnus Lindén, docent i psykologi, 
Lunds universitet

Kursansvarig
Kenneth Nordgren, rektor Svenska 
kyrkans utbildningsinstitut

Kursplats
Stiftsgården Åkersberg, Höör

Sista ansökningsdatum 15 september 2021



Ansökningsblankett 2021
Behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar

Plats: Stiftsgården Åkersberg 2022.

Datum: 1–3 februari, 4–6 april, 12–14 september och 21–23 november 2022.

Examination: 23 november 2022.

Namn ...........................................................................................................................................................................................................

Personnummer .........................................................................................................................................................................................

Adress ..........................................................................................................................................................................................................

Postnummer och ort ...............................................................................................................................................................................

Telefon bostad ..........................................................................................................................................................................................

Telefon arbete ...........................................................................................................................................................................................

Telefon mobil .............................................................................................................................................................................................

Epost .........................................................................................................................................................................................................

Befattning ..................................................................................................................................................................................................

Prästvigningsår och stift Pastorat/tjänsteställe ...........................................................................................................................

Adress tjänsteställe .................................................................................................................................................................................

Önskemål om specialkost ......................................................................................................................................................................

Den ifyllda ansökningsblanketten ska skickas tillsammans  
med ett personligt brev och Kyrkoherdens rekommendationsbrev,  
som beviljar att du får gå utbildningen i tjänsten.

Den kompletta ansökan skickas till ditt stifts handläggare  
senast den 15 september 2021.
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Sista  ansökningsdatum15 september 
2021


