Kurs høsten 2019
Kursdatoer for første kurs med tema Religion, lovgivning og menneskerettigheter:
25. - 26. september og 11. - 12. november i Oslo.

Invitasjon til trossamfunnene

Søknadsfrist: 1. juni 2019 på www.tf.uio.no/studier/evu/kurs/2019/relleder/modul-1/

Praktiske opplysninger
Alle kursene lyses ut på nettsidene og gjennomføres som to samlinger over to dager.

Undervisningsspråket er norsk. Kursene har kompetanseheving som målsetning og
kursbevis fra Universitetet i Oslo vil bli utstedt for 75% tilstedeværelse på hvert kurs.

For de som har interesse og nødvendige kvalifikasjoner, kan samlingene også brukes til
videreutdanning hvor hvert kurs gir 10 studiepoeng på bachelornivå. Da vil en i tillegg
til kursopplegget lese et pensum samt skrive en oppgave på ca 3-5000 ord og noen
andre arbeidskrav.
Påmelding til kurset skjer gjennom lenke på kursets nettside. Opptak til kurset gjøres
fortløpende i samarbeid med de respektive trossamfunnene. Det er satt et tak på rundt
20 deltakere på kursene. Alle direkte utgifter inkludert nødvendig reise, opphold og
kurslitteratur dekkes av kurset.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål rundt det praktiske eller faglige opplegget?
Se kursets nettside på www.tf.uio.no/studier/evu/2019/kurs/relleder/ eller ta kontakt med oss!
Faglige spørsmål: Professor Oddbjørn Leirvik, 22 85 03 63, oddbjorn.leirvik@teologi.uio.no
Andre spørsmål: Seniorådgiver Brynjulv Norheim, 22 85 03 67, aks-admin@teologi.uio.no
Postadresse:
Universitet i Oslo
		
Det teologiske fakultet
		
Postboks 1023 Blindern
		0315 Oslo

Besøksadresse:
Domus Theologica
		Blindernveien 9
		0371 Oslo

Faglig ansvarlige
Professor Oddbjørn Leirvik (UiO) og
Førsteamanuensis Anne Hege Grung
I prosjektets referansegruppe deltar
representanter fra Samarbeidsrådet
for tros- og livssynssamfunn (STL),
Buddhistforbundet, Islamsk Råd
Norge (IRN), Den katolske kirke og
Norges Kristne Råd.

Å være religiøs leder
i det norske samfunnet
Et kurstilbud på oppdrag fra Kulturdepartementet
2019-2020

Kursene

Å være
religiøs leder
i det norske
samfunnet

Tilbudet består av tre kurs som tilbys fra høsten 2019 til høsten 2020. Alle kursene er gratis og
kan tas enkeltvis eller samlet. Den primære målgruppen er ledere med utenlandsk bakgrunn.

Kurs 1: Religion, lovgivning og menneskerettigheter (høsten 2019)
Denne modulen vil ta for seg religionens plass i det norske samfunnet, religion og norsk
lovgivning, samt forholdet mellom religion og menneskerettigheter.

Kurs 2: Verdier, dialog og religiøst lederskap (våren 2020)
Denne modulen vil ha fokus på verdispørsmål, utfordringer til dialog mellom religionene, og
hva det vil si ha lederansvar i trossamfunnene (verdibasert ledelse).

I Norge finnes det mange ulike religioner og trosretninger og flere nye
trossamfunn har blitt etablert i de siste
tiårene.
Hvert trossamfunn har sin egen identitet som er gjenkjennelig på tvers av
nasjonale og etniske grenser, men de
preges også av kulturbakgrunnen til
deres medlemmer. Samtidig blir de
preget av samspillet med det norske
samfunnet og utfordret av verdier som
de unge bærer med seg inn i det
religiøse fellesskapet.
På dette kurset vil du bli tryggere i din
rolle som religiøs leder i Norge og bli
kjent med og kunne drøfte de verdier og
regler som finnes i det norske samfunnet i forhold til trossamfunn.
Spørsmål vi tar opp er:

Universitetet i Oslo inviterer med dette
til en ny runde av kursserien “Å være
religiøs leder i det norske samfunnet”.
Kurstilbudet er beregnet spesielt for
religiøse ledere av utenlandsk bakgrunn.

•

Kursene vil gi deltakerne mulighet til å
arbeide med forståelsen av sin rolle som
religiøs leder i dialog med religiøse
ledere fra andre trossamfunn. Kursene
gir ny kunnskap, men bruker aktivt
deltakernes erfaringer og kunnskap som
grunnlag for læring på kurset. Derfor
legger vi stor vekt på dialog som metode
i undervisningen.

•
•
•

Hva vil det si å være religiøs
leder i et samfunn med mange
trosretninger?
Hvilke rettigheter har trossamfunnene?
Hvilke plikter har de overfor
storsamfunnet?
Hvordan møter vi den enkeltes
behov?

Med “religiøs leder” mener vi både
åndelige ledere som imamer og prester;
munker og nonner; forstandere og
styremedlemmer; og ledere for ungdoms- og kvinnearbeid m.v. i trossamfunnene.
Med “utenlandsk bakgrunn” mener vi
både 1. og 2. generasjons immigranter
og personer som på grunn av sin
kompetanse er hentet inn fra utlandet
for å tjenestegjøre i et trossamfunn i
Norge.

Kurs3: Moralsk og religiøs rådgivning (høsten 2020)
Denne modulen vil handle om religiøse lederes møte med den enkelte – i forhold til hverdagslivets dilemmaer, verdikonflikter og livskriser, og asylsøkeres psykososiale situasjon
Kurstilbudet er utviklet av Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo i samarbeid med en
referansegruppe med representanter fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL),
Buddhistforbundet, Islamsk Råd Norge (IRN), Den katolske kirken og Norges kristne råd.
Oppdragsgiver er Kulturdepartementet.

