Instruktion för VFU‐uppgift Pastoralteologisk grundkurs
(PG)
Syfte
Den studerande ska med hjälp av kurslitteratur, kyrkoordningen och den aktuella
församlingsinstruktionen försöka förstå hur VFU- församlingen tänker och arbetar. Den
studerande deltar i gudstjänster, samlingar och planeringsmöten. Den studerande tar också
hjälp av handledare och andra som intervjuas. VFUn genomförs kring Allhelgona eller Påsk
och församlingens gudstjänster i samband med dessa helger är en viktig del av kursen. VFUn
omfattar tre veckor.

Kursmål
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna beskriva sin VFUförsamlings praxis, teologiska
gestaltning och församlingsinstruktion, samt kunna reflektera kring detta.

Arbetsmetod
Du skriver loggbok över det som du är med om samt samlar in nödvändigt material för att
sedan kunna summera din VFU-period muntligt och sen skriva en reflektion över den.
Relatera också dina tankar och upplevelser till ditt arbete som blivande präst.
Efter varje dag gör du en kort sammanfattning av dina intryck under dagen (20-30 minuter).
Till exempel kan du använda metoden "hände, kände, tänkte, lärde". Vad var det du var med
om? Hur kändes det? Någon tanke eller iakttagelse som du vill komma ihåg? Vad lärde du av
aktiviteten?

Fokusområden
A Församlingens grundläggande uppgift
Intervjua kyrkoherden eller din handledare och kyrkorådsledamot (t.ex. ordförande) om vad
de tänker kring församlingens grundläggande uppgift. Studera också
församlingsinstruktionen. Vad säger den om församlingens inriktning? Gör en faktaruta med
tio punkter som du bedömer särskilt speglar församlingen. Reflektera över denna fråga: Om
du kom till församlingen som pastorsadjunkt, vad skulle du då se som församlingens främsta
möjligheter och svårigheter?
B Predikan
Förbered och håll i förkunnelsen/predikan i en gudstjänst (eller andakt) i något sammanhang.
Ge förslag på en psalm som passar till predikan.
C Påsken/Allhelgonahelgen
Samtala med din handledare och gärna med fler ur arbetslaget om hur din VFUförsamling
tänker kring och planerar för Påsken/Allhelgonahelgen när det gäller gudstjänst såväl som
själavårdande aspekter - vilka är dina egna iakttagelser och reflektioner utifrån det du är med
om? - gestaltas det som tänkt?
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Delta/medverka i minst två av din VFUförsamlings gudstjänster som infaller under
Påsken/Allhelgonahelgen. Gärna en gudstjänst torsdag/fredag och en lördag/söndag.

Summering och reflektion




Efter VFU samtalar vi om och delar erfarenheter från VFU-perioden, bland annat utifrån
loggboken, vid en särskild uppföljning. Vid uppföljningen tar med en fråga som du tycker är
viktig för församlingen/kyrkan att arbeta vidare med för vidare samtal i din studiegrupp.
Efter uppföljningsdagen skriver du ett reflekterande PM över din VFU-period som skickas in
på learnify. Reflektionen ska innehålla dina tio punkter, en kort beskrivning av församlingen
och dess kontext samt dina tankar kring det du lärt dig och varit med om under din VFU med
betoning på fokusområdena. Reflektionen ska vara ca 2 A4-sidor, Times Roman, 1,5
radavstånd, 12 punkter. Din hållna predikan lämnas till din homiletiklärare enligt särskilt
instruktion.

Inlämning av skriftlig reflektion


Lämna in din reflektion på inlämningssidan på learnify.
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