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efter antagningen i strängnäs stift
prästkandidater

Du har genomgått antagningsprocessen i Strängnäs stift och är nu
antagen som prästkandidat. Nu finns det uppgifter du behöver veta
och komma ihåg.

p Antagningen gäller i åtta år

Din antagning gäller i åtta år, skulle du ta längre tid på dig innan du vigs så
måste du alltså göra om antagningen även om du nu har fått ett ja. Detta gäller i
alla stift i Svenska kyrkan.

p Du får missale

Under studierna har du som är prästkandidat möjlighet att få ett missale från
stiftet. Hör av dig till rekryteringsansvarig när du behöver detta.

p Engagera dig och följ minst en konfirmandgrupp

Det är av stor vikt att du fortsätter gå i gudstjänst och engagerar dig i en församling. I Strängnäs stift vill vi att alla kandidater ska ha erfarenhet av att ha följt
minst en konfirmandgrupp under studierna. Men även annat församlingsliv är
bra att skaffa sig erfarenhet av under utbildningstiden. Praktiken kommer ge dig
en del sådant, men ta studieåren i akt och lär dig om hur det är att vara ideell
medarbetare som till exempel kyrkvärd, körsångare eller förtroendevald.

p Ha en egen själavårdare

Vi har redan talat om vikten av att ha regelbunden i själavård. Se till att fortsätta
den goda traditionen. Vi utgör själva redskapet, som behöver vårdas för att vi
ska kunna utföra ett gott arbete. Behöver du av någon anledning byta själavårdare och inte känner till någon, så hör av dig till stiftsadjunkt för att få tips. Du
får själv ta kontakten, men stiftet kan bistå med förslag på lämpliga personer.
Stiftet har ett avtal med S:t Lukas och några olika psykoterapeuter. Du får som
prästkandidat fem samtal betalda för s k ”persongenomgång”. Vi ser gärna att
du tar tillfället i akt och provar på terapisituationen.

p Stiftet ordnar praktikplats

När du ska göra stiftspraktik hör du av dig till stiftsadjunkten i god tid för att
hitta en praktikplats för den tidsperiod du önskar. För stiftspraktiken betalas
praktiklön av stiftet, så god framförhållning är viktigt för att anställningsavtal
ska hinna skrivas innan stiftspraktiken påbörjas.
I din utbildning gör du två VFU-period (Verksamhets Förlagd Utbildning). När
du vill göra VFU söker du via skolan och stiftet ordnar en praktikplats. VFU är
integrerat i studierna och omfattas av studiestöd, alltså betalas ingen praktiklön.
Stiftet ger ett VFU-bidrag per vecka.
Stiftet betalar resekostnader till och från praktik/VFU-platsen vid början och
slut. Övriga resor står du själv för. Vid resor i tjänsten, exempelvis till dopsamtal
i hemmet eller mellan kyrkor, bekostas resorna av församlingen om inte samåkning erbjuds.

vänd

p Mötesplats mellan stift och student (sk MSS)

Strängnäs stift erbjuder ”Mötesplats mellan stift och student” i form av två kurser/år. Till dessa
kurser inbjuds studenter från de fyra profilerna. För att komma in på det sista året krävs att du har
gått tre kurser á tre dagar. Du får regelbundet inbjudningar till dessa kurser och måste själv anmäla
dig i tid. Se till att alla tre kurser är avklarade innan slutåret börjar! Stiftet står för resekostnad, logi
och kurskostnad.

p Samtal med biskopen

Biskopen vill möta dig en gång per år i samtal. Biskopens sekreterare bokar in dessa möten och du
får kallelsen via stiftsadjunkt/stiftsdiakon. Resor till och från Strängnäs bekostas av stiftet.

p Boka möte med stiftsadjunkt

Du ser själv till att boka samtal en gång per termin med stiftsadjunkt för rekrytering.
I vissa fall besöker ansvarig rekryterare skolorna, du får då ett meddelande om möjlighet att boka
tid. Om du reser till Strängnäs utgår reseersättning.
När det gäller din utbildning och vilka kurser du behöver välja så hänvisas du till studievägledare
samt ansvarig administratör på Utbildningsinstitutet.

p Intygsdag i Strängnäs

När du går sista terminen innan slutåret ska du komma till intygsdag i Strängnäs. Du möter då
biskop i ett samtal. Därefter beslutar domkapitlet om biskopsintyg och domkapitelintyg. Intyget
omfattar även fullgjort deltagande i praktik och MSS och krävs för att påbörja studierna på utbildningsinstitutet. Du behöver därför kommunicera med stiftet i god tid innan när du avser att börja.
Detta ansvar vilar på dig själv.

p Strängnäs stift betalar en kaftan

Under slutåret ska kaftan sys upp för prästerna. Strängnäs stift har avtal med Mäster Arnes i
Uppsala (kontaktperson Joumana Sassine) och står för hela kostnaden för kaftan, inklusive ett par
byxor eller kjol samt tillhörande kaftanskjorta. Se info ang. kaftaner.

p Dispensansökan ang fackutbildning

Eventuell dispensansökan ang fackutbildning kan göras tidigast på hösten, direkt efter antagningen.
Blankett finns hos stiftet eller på utbildningsinstitutets hemsida och skrivs under av biskopen.

p Pastoralteologiska grundkursen (sk PG-kursen)

Den pastoralteologiska grundkursen på Utbildningsinstitutet rekommenderas att tas så tidigt som
möjligt.

p Information inför vigningen

Ett par månader före vigning inbjuds du till ”Dag inför vigning”. Då får du all information om vad
som sker kring prästexamen, examensbok, vigningsretreat, klädsel och emblem, hur vigningsgudstjänsten i domkyrkan går till, vigningslunch, vilka gäster du kan bjuda med, info om lön mm under
pastorsadjunktsåret.
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