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Idékatalog 
 

Undervisning og formidling 
• Fyraftensmøder hos FUV, øl og pastoral teologi 
• Studenterforedrag/oplæg i sognegårde – det kan være om teologiske emner, de 

netop bliver undervist i/personlige erfaringer med folkekirken etc.  
• Valgfag/Projektorienterede forløb med pastoralteologisk sigte, med feltarbejde ude i 

marken hos stifterne. 
• ”Speciale børs” – hvor menigheder/provstier/stifter kan foreslå/sparre med de 

studerende om spændende emner for speciale/bachelorprojekt 
 

Uforpligtende møder mellem folkekirken og teologistuderende 
• Mulighed for studerende at komme ud og holde oplæg hos 

præsteforeningen/sognegårde. 
• Grupper af studerende på besøg i stifterne. ”Mød de unge præster”. 
• Gøre præster i uni-byerne opmærksomme på at bruge/inddrage studerende i 

gudstjenesterne – praktisk erfaring. 
• Få de nyansatte yngre præster til at fortælle studerende om hvordan det er at være 

præst.  
• Følg en præst-initiativet. Gerne samarbejde mellem flere stifter. 
• ”Speed-dating” – samtaler af 30 minutter med forskellige præster, både funktions-, 

land og by 
• Stifterne skal invitere et par studerende med til stiftspræstestævner 
• Søndagsudflugter – Fyld bilen en søndag, gå til gudstjeneste og spis middag med 

præsten bagefter 
• Studerende med på uddannelsesmesser (Blivpræst.dk), men også mulighed for at 

Blivpræst.dk kan komme og tale med teologistuderende på Universitetet en dag i 
samarbejde med Fagrådet. 

Kommunikation 
• Bedre formidling af eksisterende folkekirkelige tiltag. Mulighed for at samle alle de 

”faste” initiativer på www.folkekirken.dk? På den måde vil studerende altid kunne 
gå ind at læse lidt om hvad der er af tilbud i stifterne året rundt. F.eks. præste-
speeddating i Ribe Stift, weekendpraktik i Lolland-Falster/Haderslev, ”følg-en-
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præst”, praktik i Thy, præstekadet-akademiet, diverse praktik-muligheder (med og 
uden ECTS), FUV-fyraftensmøder etc. etc. 

• Bedre koordinering af studiejob, praktikmuligheder, frivilligtjanser (OBS på 
www.kirke.dk/studiejob som i samarbejde med Fagrådet er ved at blive 
opkvalificeret. Kan allerede benyttes af abonnenter men forventes ”relanceret” i 
sept/okt 2020) 

• Fælles kommunikationssider – 1) www.folkekirken.dk mht. folkekirkelige initiativer 
+ 2) www.kirke.dk/studejob mht. studiejob, ECTS-givende praktik og frivillighed. 

• Mere synlig kommunikation på studiet (både Aarhus og København) fra folkekirken 
(plakater, foldere mm) – Fagrådet hjælper gerne. 

• ”Gør det let og gør det synligt”.  

På universitetet 
• Aftagere pudser udstillingsvinduet af à Afholdelse af en ”Markedsdag” på teologi / 

En Folkekirkens karrieredag el. uddannelsesmesse hvert eller hvert andet semester 
på universitetet. 

• Folkekirken burde holde fredagsbar for studerende – møde dem i 
studenterforeninger. Samarbejde med TeoBar om at have præster som 
gæstebartendere. 

• Ambassadørkorps for præsteforeningen blandt de studerende. 
• Informationsmøder à Repræsentanter fra menighedsråd, følg-en-præst m.fl. 
• Fagråd stiller sig til rådighed mht. at samarbejde med folkekirken om 

kommunikationen – tavle med studiejobs o.lign. + kirke.dk studiejobportal, 
koordinere og opsamle + kommunikere 

 

Praktik 
• Stifterne skal se på praktik under men også mellem bachelor- og 

kandidatuddannelserne 
• Weekendpraktik (evt. som Lolland-Falster) i flere stifter 

 

Studenterjob 
• Kirkelige studiejobs, ved siden af studiet, hvordan gøres de synlige? (OBS på 

www.kirke.dk/studiejob som i samarbejde med Fagrådet er ved at blive 
opkvalificeret. Kan allerede benyttes af abonnenter men forventes ”relanceret” i 
sept/okt 2020) 
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o Konfirmandunderviser 
o Kordegnevikar 
o Kirketjenervikar 
o Kirkesanger 
o Etc. 

• Tre-måneders kirkeligt arbejde i et provsti mellem bachelor og kandidat (med løn) 
• Når der udbydes deltidsjobs – husk de studerende som mulighede arbejdstagere.  
• Inspireret af ”præstekadet-akademiet” – giv studerende en studiepause med 

praktisk erfaring eller tilbyd deciderede studenterstillinger skræddersyede til 
teologistuderende. 

• Studentermedhjælpere ved FUV fra august 
 
 

Diverse 
• Fleksibilitet i udbud og initiativer 
• Fokus på fordelene ved præsteembedet – ”Mulighedsembede” 
• En af fakultetets ansatte kan være repræsentant el. bindeled for samarbejde. med 

folkekirken 
• Sælge at man som præst skal være den, man er – og ikke en ”præstetype” – 

samarbejde mellem blivpræst.dk og fagråd 
 
 

Det Teologiske Fagråd 
fagraad@teol.ku.dk 

 
 

 
 

 


