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Ang. litteratur: 

Det vil bli oppgitt anbefalt litteratur for lesning foran hver samling slik at deltakerne i løpet av 

kursforløpet får lest seg gjennom litteraturen. 

 

Før samling 1: 

Arbeidskrav 1:  

Utarbeidelse av et refleksjonsnotat på 2-3 sider som beskriver egen menighet/kirken på ditt sted og 

egne læringsmål for utdanningen: 

i. En kort beskrivelse av kirken på ditt sted. Hvilke forhold preger kirkens liv? Hvilke syn kommer til uttrykk når det 

gjelder kirke og prestetjeneste? I hvilke sammenhenger forventes det at presten tar et særskilt lederansvar? 

ii.  Utkast til "mine læringsmål" i kurset - utarbeidet med innspill fra prost.   

Leveres i Fronter etter anvisning  fra Brynjulv eller som vedlegg til epost på   

brynjulv.norheim@teologi.uio.no . Frist 4. februar. 

 

Samling 1:  

Avklaring av aktuelle temaer for essayet skjer i plenum i løpet av samlingen 

Arbeidskrav 1 bearbeides i grupper. Alle må ha refleksjonsnotatene til hverandre i gruppene før 

kursstart. 

 

 

mailto:brynjulv.norheim@teologi.uio.no
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Mellom samling 1 og 2: 

Arbeidskrav 2:  

Utarbeide egen formulering av tema for essay 

Leveres i Fronter. Frist 3. juni 2014 

 

Arbeidskrav 3 (gjennomføres til dels mellom samling 1 og 2 og mellom samling 2 og 3): 

Samarbeid med prost - observasjon av ledelse: 

Prost til stede med deltakende prest i lokalt arbeid knyttet til følgende arenaer: 

 For sokneprester: Menighetsrådsmøte. For andre: Annen møtearena hvor presten deltar som 

prest/teolog, men ikke leder møtet. (Før sommeren 2014) 

 Gudstjeneste (Tidlig høst 2014, aug/sept) 

Prosten gir deltakerne tilbake beskrivelse etter nærmere fastsatt mal. 

Deltakeren observerer seg selv etter samme mal under 

 Uformell samling 

Se for øvrig egen informasjon om dette arbeidskravet. 

 

Samling 2: 

Gjennom gruppene defineres endelig tema for eget essay på bakgrunn av deltakerens innmelding. 

 

Mellom samling 2 og 3: 

Arbeidskrav 4: 

Utarbeide egenbeskrivelse av lederrolle i dialog med materiale fra observasjon og innspill fra 

prost.  3-5 sider. 

Leveres i Fronter senest en uke før samling. 
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Arbeidskrav 5: 

Lage foreløpig utkast til essay, 6-8 sider. 

Leveres i Fronter senest en uke før samling. 

 

Samling 3: 

 

- Gruppene arbeider med egenbeskrivelse av lederrolle. 

- Hver enkelt får en tilbakemelding i gruppe på et foreløpig utkast til essay, der omfanget 

bør være 6-8 sider. Faglig veileder deltar. 

 

Mellom samling 3 og 4: 

 

Jobbe med essay 

 

Arbeidskrav 6:  

Ferdig essay (med mulighet for bearbeiding etter samlingen) leveres senest 24. februar 2015. 

 

Arbeidskrav 7: 

Refleksjon over ”Utvikling av min pastorale lederrolle” under og etter kurset: 

Med utgangspunkt i innspill, drøftinger, gruppearbeid, litteratur skriver deltakeren om 

 i. viktige innsikter fra kurset 

 ii. positive sider ved mine pastorale lederegenskaper / ferdigheter jeg er blitt mer bevisst på 

 iii. områder jeg ønsker å arbeide videre med 
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2-4 sider. Leveres i Fronter senest 3. mars 2015. 

 

Samling 4: 

Presentasjon av ferdige essay i seminargrupper/gruppene. Tilbakemeldinger gir retning for videre 

bearbeiding. Faglig veileder deltar. 

Gruppene arbeider med notat om lederrolle. 

 

Etter samling 4: 

Frist for innlevering av bearbeidet essay er satt til torsdag 28. mai kl. 1500. Innlevering av ferdig 

oppgave kan sendes pr post eller som vedlegg til epost til adressene nedenfor. Sammen med oppgaven skal 

det vedlegges en «fuskeerlæring» fra http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/erklering-oppgave/ 

Forsiden av oppgaven skal inneholde: emnekode TEOL4534v 2015V, navn eller kandidatnummer, veileder 

og tittel på oppgaven.   

Kandidatnummer kan hentes på Studentweb http://www.uio.no/studier/admin/studentweb/  14 dager før 

innleveringsfristen.  

Innlevering pr post: Send 3 eksemplarer med fuskeerklæring til Det teologiske fakultet, Postboks 

1023 Blindern 0314 Oslo. Merk konvolutten med «Innlevering». 

Innlevering som vedlegg pr epost: Send i et vanlig dokumentformat som vedlegg til epost: 

eksamensinnlevering@teologi.uio.no Fuskeerklæring skannes og vedlegges eller sendes pr post. 

I Fronter opprettes det en frivillig innleveringsmappe for alle studenter hvor man oppfordres til å 

laste opp og lære fra hverandres oppgaver. 

Ang. arbeidskrav 

Alle arbeidskrav må være levert før endelig essay vurderes til bestått/ikke bestått. Fortløpende 

innleveringer og aktiv deltagelse på kurssamlingene utgjør den formative vurderingen på kurset 

mens essayet er den summative vurderingen og underlegges sensur. 

Veiledning på essay 

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/erklering-oppgave/
http://www.uio.no/studier/admin/studentweb/
mailto:eksamensinnlevering@teologi.uio.no
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I tillegg til arbeidet med essay på samlingene 1, 2 og 4, får hver deltaker tilbud om 3 t individuell 

veiledning på essay. En av disse timene legges til veiledning i gruppe på samling 3. For øvrig gis 

denne veiledningen primært som 1 time mellom samling 3 og 4, og 1 time etter samling 4, før 

endelig innlevering. 1 veiledningstime er normert til 45 min. 

 

Permisjonsplan 

Det anbefales at permisjonen tas ut i to hovedbolker. Bolk 1 tas i tilknytning til sommeren 2014, 

etter valg av tema for essay, før innlevering av foreløpig essayutkast til samling 3. Bolk 2 tas 

januar/februar 2015, før innlevering av ferdig essay til samling 4. I tillegg trenger man noe tid til 

arbeid med de øvrige arbeidskravene i forkant av samling 1 og 3 


