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Referat fra møtet i sentralt etterutdanningsutvalg (SEU) 

28. september 2016  

 
Møtet ble holdt i møterom Bjørgvin, Kirkens hus, Oslo. 

Til stede: Anna Grønvik (PF), Christofer Solbakken (BM), Elise Sandnes (BM), Halvor 

Nordhaug, leder (BM), Irene Tvedt Wangen (KUD), Marit Bunkholt (PF),Martin Enstad (PF) 

Stig Jørund B.Arnesen (teoLOgene), Rolv Nøtvik Jakobsen (BM/sekretær) 

 

Forfall: Sissel Vartdal (Kirkerådet) 

 

 
Saker:   

SEU-sak 9/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent  

 

SEU-sak 10 /16  Orienteringer 

 

a) Referat fra SEU 1. april 2016 

 

b) Ny medarbeider ved Bispemøtet  

Rolv Nøtvik Jakobsen tiltrådte 5. september i stilling som 

seniorrådgiver ved BM sekretariat. 

 

c) Søknader til sentrale kurs pr 15.9.2016   

Det er etter søknadsfristen 15. september kommet inn 32 søknader via 

kompetansekartet fordelt på følgende tiltak:  

 

Kurs Antall 

søkere 

PKU – Haraldsplass 6 

PKU – Lovisenberg 10 

PKU – Feltprestkorpset 1 

Funksjonshemming og kirken 8 

Eget studieopplegg 6 

Mastergrad – skriving av selvstendig arbeid 1 

 

 

Fordeling søknader i K-kartet på bispedømmer 

SEU 
Oslo, 28. september 2016 

DEN NORSKE KIRKE 
BISPEMØTET 



Bispedømme Antall 

søkere 

Kurs 

 

Agder og Telemark 3 2 Eget studieopplegg 

1 PKU LDS 

Bjørgvin 8 4 Funksjonshemming og kirken 

4 PKU HP 

Borg 4 2 Funksjonshemming og kirken 

2 PKU LDS 

Hamar 1 1 Eget studieopplegg 

Nidaros 2 1 Funksjonshemming og kirken 

1 PKU LDS 

Nord-Hålogaland 6 2 Eget studieopplegg 

1 Funksjonshemming og kirken 

2 PKU LDS 

1 PKU FPK 

Oslo 2 1 Mastergrad – skriving eget arbeid 

1 PKU LDS 

Tunsberg 4 1 Eget studieopplegg 

3 PKU LDS 

Feltprosten 1 1 PKU HP 

Privat sykehus/diakonal institusjon 1 1 PKU HP 

    

 

Rådet diskuterte den lave påmeldinga av prester til det utlyste kurset 

«Funksjonshemming og kirken». På bakgrunn av Bispemøtetets engasjement i 

saken og målsettinga om at alle bispedømmene skulle være representert er den 

svake oppslutninga skuffende. Det ble antyda at breddesatsinga «Reformasjon 

nå» kunne være noe av grunnen til at det ble slik, men det er grunn til å 

selvkritisk undersøke på hvilken måte aktuelle prester har blitt motivert for å 

søke. 

 

 

d) Referat fra møte med læresteder 12. april 

e) Protokoller fra Kompetanserådet 1. juni og 24.august 

I sitt siste møte bestemte Kompetanserådet å utvikle et årshjul for det 

videre arbeidet. VID v/ Harald Askeland har overtatt ledervervet i 

rådet. 

f) Arbeid med Teologidagene 2018 

BM orientering om prosessen. Arbeidsgruppa som arbeider med saken 

skal ha nytt møte 20. oktober. Det var enighet om å vente til våren 2018 

med oppstart på dette prosjektet. 

g) BMs nettsider EVU 

h) Status for planer for kompetansekartet 

i) Status for utvikling av regionale kompetanseplaner  



j) Gjennomført kurs for proster h2015-v2016 

k) Oppfølging av saka om kompetanseutvikling i medarbeidersamtalen. 

Forrige SEU-møte (sak 4/16) vedtok at Bispemøtet skulle utforme 

skriftlig mal for samtale om kompetanseutvikling. Det har i etterkant 

vist seg at dette er en lite egnet form for å fremme dette målet. 

Biskopene vil informere prostene om at det er sterkt ønskelig å 

motivere prestene til EVU-arbeid, gjerne gjennom 

medarbeidersamtalen. 

l) Nytt fra Departementet 

Dette var siste gangen departementet møtte i SEU-sammenheng og 

leder benyttet anledningen til å takke departementet for mange års 

innsats for presters videre- og etterutdanning. 

 

m) Nytt fra Presteforeningen  

 

n) Nytt fra teoLOgene  

 

Sakene ble tatt til orientering 

 

 

SEU-sak 11/16              EVU-konferansen høsten 2016 

                       

 

Utvalget diskuterte behovet for å gjennomføre en slik konferanse på det  

                       nåværende tidspunkt og ble enige om å utsette EVU-konferansen til våren  

                       2017. 

 

SEU-sak 12/16  Kurs som lyses ut med søknadsfrist i 2017 

   

  

                     Hovedsatsningen i reformasjonsåret 2017 vil være det prostibaserte EVU-

tiltaket «Reformasjon nå». Tilbakemeldingene på kursopplegget er gode og det 

er grunn til å merke seg at de teologiske lærestedene har samarbeidet nært og 

godt med utarbeiding av kursmateriell og –opplegg. Det prostibaserte kurset 

om dåp/dåpsteologi (TF/PTS) som skulle bli utlyst våren 2017 har blitt utsatt 

og vil bli utlyst høsten 2017. Utvalget diskuterte hvilke ledelseskurs som var 

tjenlige for å kunne møte utfordringene fra den nye kirkeordninga. Det var 

enighet om at det var ønskelig med breddekurs som var regionale og 

tverrfaglige der første modul har oppstart våren 2018. Det var enighet om at 

kursopplegga burde åpne opp for ekklesiologisk refleksjon og finne en tjenlig 

form for samarbeid med KA. Form og innhold på dette kurset og også aktuelle 

samarbeidspartnere vil bli diskutert i vårens SEU-møte. Bispemøtet vil også 

diskutere saken.  

 Et annet spørsmål som ble diskutert er om EVU-markedet er mettet i 

reformasjonsåret 2017 eller om det er ønskelig at MF iverksetter sine planer 

om å framskynde utlysninga på det prostibaserte kurset «Kunsten å snekre en 

preken» et halvt år til 15.mars 2017. 



 

 

 

SEU-sak 13/16  Langsiktige planer for kurs og kompetansetiltak  

Heimesida til Bispemøtet anfører disse planlagte kursene.  

   

   

15. sept 2017             Kunsten å snekre preken – prostibasert             MF             V 18 – H 18 

              Pastoralklinisk utdanning (PKU)             MF m.fl.             H 18 (V 18) 

15. mars 2018             Prest og teolog i praksis (PTP)             Samarbeid             H 18 – V 19 

              Pastoralklinisk utdanning (PKU)             MF m.fl.             V 19 (H 18) 

 

  Sammenlign med orienteringssak d). Se også vedlagte brev fra MF v/ Inge Westly. 

 

SEU-sak 14/16   Refusjons- og permisjonsordninger for EVU  

 

Tjenesteorganisasjonene og også departementet mente at de hadde fått for liten tid til å 

sette seg inn i saksdokumentene. Saken ble derfor utsatt til vårens møte. 

 

  

 

SEU-sak 15/16    Neste møter      

                              Neste møte blir onsdag 28.3.2017 – 11.30-14.30. Møtet starter med lunsj.  

      Dato for møte i september 2017 fastlegges i dette møtet.  

 

 

   

 

 

 


