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Generell informasjon
Emnet vil gi en innføring i premisser og metoder for menighetsutviklende arbeid i en
folkekirkelig kontekst, samt dyktiggjøre kursdeltakerne til å lede strategiske utviklingsprosesser
på menighetsnivå. Emnet trekker veksler på erfaringer fra MFs arbeid med menighetsutvikling i
folkekirken de siste årene.

Arbeidsform og innhold
Deltakere vil få innsikt i systematisk utviklingsarbeid for å videreutvikle og styrke
lokalmenigheten. Man vil reflektere sammen med andre menighetsledere om strategisk
utviklingsarbeid, og relatere dette til ledelse av systematisk utviklingsarbeid i egen menighet.
Det kan også være som veileder for menigheter som er i en slik utviklingsprosess. I tillegg til
deltakelse i lokale møter og konferanser, vil det være fire studiesamlinger på til sammen seks
dager over halvannet år, hvor man vil få undervisning, erfaringsutveksling og drøfte skriftlige
arbeider.
Studiekrav
For å få godkjent kurset med 10 stp må studenten ha oppfylt følgende studiekrav:
- Deltatt på minimum 75 % av undervisningen/lokale konferanser.
- Planlagt og gjennomført lokale samlinger for menigheter, og vært observatør eller
mentor for utviklingsprosess i minst én menighet (innen en tilrettelagt ramme).
- Levere en samlemappe med fire mindre skriftlige arbeider (refleksjon om praksis,
litteratur, ledelse, mentoring mm), hver på ca 1000 ord.
- Delta i evaluering av studiet, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering.

Studiepoengreduksjon
Emnet har studiepoengreduksjon mot emnene TEOL8587/88 og TEOL8592 (egen menighet)– 5
studiepoeng, og mot emnet TEOL8591 – 2 poeng.
Læringsutbytte etter fullført emne
KUNNSKAP
Studentene har:
• inngående kunnskap om verdier, modeller og metodiske verktøy for menighetsutvikling
• god kunnskap om menighetens helhetlige virksomhet (gudstjenesteliv, kirkelige
handlinger, trosopplæring, diakoni, misjon mm) og kirkens nærvær i lokalsamfunnet
FERDIGHETER
Studentene kan
• reflektere kritisk omkring betingelser for strategiske utviklingsprosesser i menighet
• reflektere om egen rolle og utviklingsmuligheter som leder i menighet
• anvende fagkunnskap og relevante metoder i menighetsutviklende prosesser
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Avsluttende vurdering
Emnet vurderes til ”bestått”/”ikke bestått”.
Litteratur
Ca. 700 sider. Se vedlegg.
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