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Emne: Sentralt etterutdanningsutvalg (SEU) 25.03.2015  

Møtet ble avholdt i møterom Nidaros, Kirkens hus, Rådhusgaten 1-3, Oslo   

Til stede: Martin Enstad (PF), Anna Grønvik (PF), Marit Bunkholt (PF), Stig Jørund B. Arnesen 

(teoLOgene), Irene Tvedt Wangen (KUD), Halvor Nordhaug (BM), Elise Sandnes (BM), 

Christofer Solbakken (BM), Inge Westly (BM/sekretær).  

 

 

SEU-sak 1/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjent.  

 

SEU-sak 2/15 Godkjenning av referat fra SEU 17. september  

 

Overskrift skal være referat og ikke protokoll.  

Det tilstrebes en kortere form på referatet.  

 

Forslag til vedtak: 

Referat fra SEU 17.09.14 godkjent.  

 

Orienteringssaker   

SEU-sak 3/15  Orienteringer 

  Saksdokumenter: 

- Referat fra Kompetanserådet 19. mars 2015  

- Protokoll fra BM-sak  

 

a) Søknader til sentrale kurs pr 15.3.2015   

Det er etter søknadsfristen 15.3 kommet inn 76 søknader fordelt på 

følgende tiltak:  
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Spiritualitet i møtet mellom Øst og Vest:  6  

Å være kirke i grisgrendte strøk:   8  

Religioner og livssyn i Sápmi – før og nå:  11  

PKU: (LDS 14; A-hus 7; Modum 6)  27   

Mastergrad:      4  

Eget studieopplegg:     20  

 

I tillegg er det kommet en del søknader utenom K-kartet direkte til N-H 

bispedømme til kurset om Religioner og livssyn i Sápmi.  

 

Bispedømmevis fordeling: 

A/T: 3; Stavanger 3; Bjørgvin 4; Møre 4; Tunsberg 5; Borg 6; Hamar 6; S-

H 7; Nidaros 8; Oslo 11; N-H 13 (+ 3 utenom kartet).  

 

Redegjørelse for egne studieopplegg ble lagt frem i møtet. 

 

Fra BM ble det påpekt at søknaden er svært lav med unntak av PKU. Dette 

kan henge sammen med store EVU-prosjekter i tre bispedømmer og at 

tilbudet i liten grad inneholder innarbeidede, kjente kurs. Utviklingen 

følges.  

 

b) Kompetanseutviklingsplanen  

Kompetanseutviklingsplan ble vedtatt i Bispemøtet i oktober.  

 

c) EVU-konferansen 2014  

Etter- og videreutdanningskonferanse ble gjennomført som en oppfølging 

20. november ved Christiania Quartalet Møtesenter med til sammen 45 

deltakere fra bispedømmer, tjenestemannsorganisasjoner og læresteder.  

 
d) Anbudsinvitasjon i 2014  

En invitasjon om gjennomføring av kurs om «Forkynnelse og teologi for 

førstedager» mottok ingen anbud.  

 

e) BM behandling av kompetanseutvikling i februar 2015  

BM behandlet EVU-rapport og oppfølging av planer (BM 6/15). Det vises 

til vedlagte rapport for EVU 2014 og notat om utvikling av kursprofil til 

sak 4/14.  

 

f) Innføringsprogram og kurs for proster  

BM forbereder innføringsprogram og kurs for alle proster med søkelys på 

strategiske ledelse, ledelse ved konflikt og avvik og åndelig ledelse.   

 

Fra PF ble det stilt spørsmål om virksomhetsoverdragelse burde 

innarbeides i tematikken. Man bad også om at protokoll fra BM-saker om 

Innføringsprogram for nye proster (BM-sak 4/15), Prostekurs 2015 - 2016 

(BM-sak 5/15) ettersendes.  

 

 

 

g) Møte med læresteder   

Et åpent møte med læresteder ble gjennomført 23. februar. 20 personer 

deltok fra 11 ulike institusjoner. Kurstilbydere som har kurs de ønsker skal 
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inngå  tilbudet gjennom Kompetansekartet våren 2016, ble bedt om å 

fremme disse innen primo september 2015.  

 

h) Møte med rådgivere fra bispedømmene   

Møte med personal- og EVU-ansvarlige fra bispedømmene ble 

gjennomført 5. mars. 15 personer deltok og alle bispedømmer var 

representert.  

 

i) Referat fra Kompetanserådet 19.3  

Det vises til utsendte referat fra Kompetanserådet.   

 

j) Olavsstipendet 2016 

Olavsstipendet for 2016 er utlyst med søknadsfrist 1. juni og følgende 

tema:   

o Hvorfor skal barnet bringes til dåpen? Luthersk dåpsforståelse i dag.  

o Om Luthers spiritualitet i dag. Hvordan kan Luthers spiritualitet gi 

impulser for vår tid?  

 

k) Kompetansekartet 

Bispemøtet har fra 1.1.2015 overtatt den daglige administrasjonen av 

Kompetansekartet oppfølging av søknadsprosessen, henvendelse fra 

brukere, kontakt med læresteder etc. BM vurderer muligheten for å få en 

mer oppdatert og brukervennlig plattform for kursadministrasjonen. 

Økonomisk grunnlag må avklares.  

 

l) Fra Kulturdepartementet  

Det ble orientert fra styringssamtalene med bispedømmene som hadde et 

særlig dypdykkstema innen etter- og videreutdanning. Det ble blant annet 

vist til et behov for å arbeide læremessig med tema innen dåpsteologi.  

 

m) Fra PF  

Det er gjennomført generalforsamling med valg av ny ledelse. Det er også 

gjort endringer i sekretariat. PF har ikke lenger en utdanningsavdeling, 

men en fagavdeling med to ansatte. Hovedvekten ligger på 

profesjonsspørsmål. PF vurderer hva de vil gjøre med fagrådsstrukturen.  

 

n) Fra teoLOgene 

teoLOgene har gjennomført sitt årsmøte. Foreningen har fortsatt et ønske 

om at teoretiske emner blir sterkere fokusert i kompetanseutviklingen.  

 

Vedtak: 

Redegjørelser tas til orientering 
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Drøftingssaker  

 

SEU-sak 4/15 Langsiktig utvikling av kurs og kompetansetiltak  

Et notat om den langsiktige utvikling av kursprofil på grunnlag av BM behandling 

11.02.15 var utsendt. Denne reflekterer en intensjon om at brede strategiske 

satsinger gjennomføres regionalt samtidig som man viderefører et utvalg av 

innarbeidete kurs nasjonalt med vekt på fordypning.  

Synspunkter i møtet:  

Flere påpekte at det kan være behov for i sterkere grad å innarbeide teoretiske og 

teologiske emner i det totale tilbudet. Forslaget om nasjonale fagdager er 

interessant. Dette må koordineres i forhold til andre arrangementer.  

Reformasjonsteologiske tema bør prioriteres fram mot 2017. Det er behov for 

avklaring av faglig og organisatorisk profil på tilbudene.  

Vedtak: 

SEU har drøftet det langsiktige arbeidet med utvikling av kurs og kompetansetiltak 

for perioden 2016 – 2020. Planarbeidet videreføres med utgangspunkt i den 

vedtatte kompetanseutviklingsplanen, det fremlagte notatet om langsiktig utvikling 

av kurs- og kompetansetiltak, og de synspunkter som kom frem i møtet.  

 

SEU-sak 5/15  Kurs for utlysning med frist 15. september 2015  
 Følgende kurs foreslås for utlysning i Kompetansekartet med søknadsfrist 15. 

september 2015:  

 Kirkens og prestens samfunnsrolle – kirke, etikk, samfunn (MF/TF/PF) 

 Kasualia og sjelesorg – prostibasert (MF) 

 Ord blir kropp – kurs i homiletikk med vekt på muntlighet (PTS/PF) 

 PKU (MF m.fl.) 

 

Synspunkter i møtet: 

PF understrekte betydningen av at prostene følger opp EVU i 

medarbeidersamtalene. Fra BM ble det vist til at dette er et punkt i 

kompetanseutviklingsplanen og vil bli prioritert fra biskopenes side.  

 

PF påpekte også at bispedømmene må utfordres til å sende minst to hver til kurs 

som inngår i strategiske satsinger. Dette gjelder nå særlig kurset om kirkens og 

prestens samfunnsrolle.  

 
Vedtak:  

 SEU drøftet de fremlagte planene og anbefaler forslaget til kurs utlyst gjennom 

Kompetansekartet med frist 15. september 2015. 
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SEU-sak 6/15  Foreløpige planer for utlysning våren 2016  
BM er ikke kjent med at det foreligger konkrete planer for kurs for utlysning våren 

2016.  BM vil følge opp ideen om eventuelle satsinger knyttet til 

reformasjonsjubileet.  

  Synspunkter i møtet:   

 PF ønsket en høyere frekvens av kurs med lederopplæring for prester. Det kan 

også være behov for å drøfte innhold i slike tiltak.  

 

Vedtak:  

Utlysning våren 2016 ble drøftet. Bispemøtet tar synspunktene med i det videre 

arbeid med planer.   

 

SEU-sak 7/15  Kalender  
  EVU-konferanse berammes til 17. november 
  Neste møte i SEU berammes til 28. september kl 11.00  
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