
HVOR BLIR DU DIAKON, KANTOR,  
KATEKET ELLER PREST? 

LURER DU PÅ HVILKET  
YRKE DU SKAL VELGE?  

Ta den uhøytidelige teksten på   
kirken.no/jobb – og se om du passer  
best til å bli diakon, kantor, kateket  

eller prest.

HVEM ER ARBEIDSGIVER?

Den norske kirke
Kirken er delt inn i 11 bispedømmer: Oslo,  
Borg, Hamar, Tunsberg, Agder og Telemark,  
Stavanger, Bjørgvin, Møre, Nidaros, 
Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland. De er  
arbeidsgivere for de fleste prester.

Kirkelige fellesråd
Kirken har 417 kirkelige fellesråd. De er 
arbeidsgivere for de fleste diakoner,  
kantorer og kateketer. I kommuner med 
bare ett sokn har menighetsrådet arbeids-
giverfunksjonen. Fellesrådene er også 
arbeidsgivere for ansatte innen økonomi- 
og personalforvaltning, samt innen drift 
og vedlikehold av kirker og kirkegårder.

JOBB, FAG OG FELLESSKAP

Norske arbeidstakere velger i stor grad 
å være fagorganisert. Fagforeningenes 
hovedfunksjon er å forhandle lønns- og 
arbeidsvilkår. De er også faglige fellesskap 
og gir råd og hjelp til medlemmene via 
tillitsvalgtsordningen. 

Kirkelig utdanningssenter nord, Tromsø    
http://uit.no/kun/  •  https://uit.no/startsida

KUN tilbyr samlingsbasert deltidsundervisning i praktisk- 
kirkelig utdanning til prest, kantor, diakon og kateket 
(for prester tilsvarende praktikum). KUN samarbeider 
med UiT-Norges arktiske universitet om utdanning til 
prest og kantor, med VID vitenskapelige høgskole til 
diakon, og med NORD universitet, Bodø, om utdanning 
til kateket. KUN tar opp studenter til alle yrkesgrupper 
på grunnlag av forskjellige tidligere utdanningsløp.

NLA Høgskolen  •  https://nla.no/

NLA Høgskolen har studiesteder i Bergen, Oslo og 
Kristiansand og tilbyr bachelor og master i teologi, 
samt master i kristendomskunnskap i Bergen. NLA 
Høgskolen tilbyr også bachelorstudier som kvalifiserer 
for arbeid som menighetspedagog. NLA Høgskolen i 
Oslo tilbyr en treårig bachelor i musikk, menighet og 
ledelse. Et fjerde påbygningsår gir en musikkutdanning 
tilsvarende bachelor i utøvende musikk. Innenfor disse 
fire årene er det mulig å gjennomføre kantorutdanning. 

Norges Musikkhøgskole, Oslo  •  http://nmh.no/

Norges Musikkhøgskole tilbyr kandidatstudium i kirke-
musikk, som er en fireårig bachelor. Denne gir grunnlag 
for opptak til master i kirkemusikk og master i utøving. 
Musikkhøgskolen tilbyr også årsstudium i kirkemusikk, 
som gir kunnskaper og ferdigheter som innfrir mini- 
mumskrav for å fungere som organist i Den norske 
kirke eller andre kirkesamfunn.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,  
NTNU, Trondheim 

http://www.ntnu.no/

NTNU tilbyr fireårig bachelorstudium i kirkemusikk. 
Utøvende bachelor gir grunnlag for opptak til master 
i musikkutøving. Med praktisk-pedagogisk utdanning 
gir studiet kompetanse for undervisning, og studentene  
gis mulighet til utenlandsopphold gjennom ulike  
nettverk. NTNU tilbyr også årsenhet i kirkemusikk, som 
retter seg mot studenter som har avsluttet musiker- 
utdanning med annet hovedinstrument enn orgel, og 
som ønsker kirkemusikalsk tilleggskompetanse.

VID – Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal høgskole   
http://vid.no/

VID vitenskapelige høgskole er fordelt på fire studie- 
steder: Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen 
Betanien i Bergen, Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og 
Sandnes, og Misjonshøgskolen i Stavanger. VID er en 
diakonal og kirkelig forankret høgskole med høyere 
utdanning og forskning og tilbyr studier innenfor helse- 
og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

 

 

Det teologiske Menighetsfakultet (MF), Oslo  
http://www.mf.no/

Det teologiske Menighetsfakultet tilbyr profesjons- og 
masterprogrammer og utdanner prester, diakoner, 
kateketer og trosopplæringsmedarbeidere. I tillegg har 
fakultetet studier i Ungdom, Kultur og Trosopplæring, 
faglærerutdanning med vekt på KRLE, ulike etter- og 
videreutdanningskurs på heltid eller deltid, samt ut- 
danning i samfunnsfag og interkulturell kommunikasjon. 

Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo   
http://www.praktikum-pts.no/

Det praktisk-teologiske seminar tilbyr praktisk-teologisk  
utdanning til prestestudenter og videreutdanning for 
prester. Profesjonsstudiet for prester gjennomføres i 
samarbeid med Det teologiske fakultet.

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo   
http://www.tf.uio.no/

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo tilbyr 
profesjonsstudium i teologi, samt ulike bachelor- og 
mastergradsstudier. Fakultetet tilbyr interreligiøse 
studier, studier innen religion og samfunn, diakoni- 
vitenskap og har også internasjonale utvekslingsavtaler. 


