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FORUDSÆTNINGER	
Kompetencebegrebet har udkonkurreret begrebet om kvalifikation, når forholdet mellem 
medarbejdere og arbejdspladsens krav skal beskrives. Hvor kvalifikationsbegrebet har fokus på 
individuelle, faglige færdigheder såvel som holdninger, der i stor udstrækning er tilegnet gennem 
professionel uddannelse, er kompetencebegrebet mere rettet mod den enkeltes funktion i et 
fællesskab og i forhold til enkeltpersoner. Det kan bl.a. handle om samarbejdsevne, ansvarlighed, 
kommunikation, forandringsparathed, innovationsevne og evne til selvledelse, men også om 
normer og værdier.1 

Faglig beherskelse alene gør altså ikke en person kompetent. Kompetence har at gøre med den 
situerede praksis, og da den situerede praksis for præster mere og mere fjerner sig fra en 
standardiseret form, må også kompetencebegrebet hægtes op på en lang række elementer, hvoraf 
mange ikke er det, der kaldes fagfaglige. 

De konkrete funktioner, en præst og en menighed/et sogn skal varetage, vil ofte kræve faglige 
kvalifikationer, som kan udspecificeres i faglige forhold. En kompetenceprofil forudsætter, at 
sådanne kvalifikationer er til stede eller kan tilvejebringes, men den udformes på grundlag af 
relationerne i de funktioner. 

UDFORDRING:	PRÆSTEN	ELLER	MENIGHEDENS	OPGAVER/KOMPETENCER?	
Præsten er en del af den menighed, som har valgt ham/hende, samt født medlem af 
menighedsrådet, som leder af sognets liv. Derudover har præsten en ledende rolle i samme 
menighed. Loven (MR § 37) udskiller forkyndelse, undervisning og sjælesorg, hvor præsten ikke er 
underlagt menighedsrådet, idet det dog forudsættes, at opgaverne løses i samvirke. Såvel i som 
udenfor menighedsrådet findes en lang række pastorale opgaver (nedenfor omtalt som 
funktioner), der skal eller kan løses af præsten i samarbejde med andre eller af andre i 
menigheden. Kun i forhold til de øvrige ansatte medarbejdere er der tale om på forhånd lagte 
arbejdsdelinger (jf. § 38, 41). Det betyder, at der ikke skal trækkes for hårde skel mellem de 
kompetencer og funktioner, der tilskrives præsten og dem, som søges i menigheden. Den 
uklarhed, som er en del af den luthersk-evangeliske kirkeforståelse, lader vi her stå.  

FUNKTIONER	
Kompetenceprofilen tager det almindelige sognepræsteembede som udgangspunkt, men er fuldt 
relevant for institutionspræster og præster med særlige funktioner, idet kompetencerne i høj grad 
er de samme, selvom opgaver og kvalifikationer er anderledes. 

Vi har valgt at gruppere præstens arbejde i følgende syv funktioner og ved hver enkelt funktion 
give eksempler på, hvordan funktionen kan udfoldes: 

1) Menighedsleder 
2) Forkynder og formidler 
3) Gudstjenesteleder 
4) Forvalter af kirkelige handlinger, kasualier 
5) Underviser  
6) Sjælesørger 
7) Embedsmand og administrator 
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KOMPETENCER	

Grundkompetencer	
Følgende tre grundkompetencer spiller ind i alle arbejdssituationer.  

1) Den repræsentative. Præsten repræsenterer offentlig forvaltning, kirke, tro, tradition og gen-
præsentation af disse elementer i en lang række skiftende og aktuelle former. Dette 
repræsentative aspekt af arbejdet fremkommer både i præstens handlinger som præst og i 
hans/hendes blotte tilstedeværelse, hvorfor det repræsentative er vanskeligt at afgrænse til 
arbejdet alene. 

2) Den relationelle. Det ligger i den lutherske embedsforståelse, at embedet er den opgave (ikke 
status), at evangeliet skal forkyndes (til nogen) og sakramenterne forvaltes (for nogen). Det 
relationelle præger alle præstens handlinger. Det relationelle gør med andre ord embedet i sig 
selv kommunikativt og stiller krav om, at arbejdet er til gavn.  

3) Den situationelle. Arbejdet udføres i forskellige situationer eller rum, hvoraf nogle er lagt tilrette 
på forhånd (gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning, sjælesorg, møder), mens andre 
opstår spontant eller ud fra egne eller menighedens ønsker (samtaler, arrangementer etc.). 
Nogle situationer er præget af offentlighed, andre af lukket kontakt med enkeltpersoner. 
Præsten er med andre ord præst i mange omskiftelige funktioner og roller og med skiftende 
kompetencekrav til følge. 

Disse tre grundkompetencer ligger til grund for de præstefaglige kompetencer, vi har valgt at 
bygge kompetenceskemaet op omkring. Disse er:  

Organisatorisk	kompetence	
At kunne bevæge sig loyalt inden for det kirkelige system, inddrage relevant lovgivning, være 
tydelig i myndigheds- og rollefordeling. Arbejde med målsætninger, visioner, 
mødetilrettelæggelse, projekttilrettelæggelse, arbejdstilrettelæggelse. 

Samarbejdskompetence		
Samarbejde med kolleger, foresatte, øvrige ansatte, frivillige, råd, brugere/borgere/medlemmer. 

Professionsetiske	kompetence	
Almen-etiske forventninger, som kan tilknyttes præsten, tavshedspligt, respekt for den enkeltes tro 
og historie, decorum, god forvaltningsskik, handle uden personsanseelse, at være præst når som 
helst og til gavn.  

Akademisk	kompetence	
At kunne vurdere og argumentere teologisk, være orienteret om nyere litteratur inden for eget og 
tilstødende fag, underbygge kritik og målsætninger og skabe grundlag for samarbejde med og 
forståelse for andre videnssystemer. 

Læringsmæssig	og	kreativ	kompetence	
At kunne vurdere og løse den enkelte opgave i forhold til de repræsentative, relationelle og 
situationelle aspekter samt kunne drage læring af vurderingen med henblik på udvikling af ny 
eller forandret praksis og viden 

Social	og	kulturel	kompetence	
At kunne skabe rammer for og give plads til forskellige opfattelser af tro, forskellig baggrund og 
historie. Kunne indhente viden fra andre kirkelige organisationer og institutioner samt fra andre 
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samfundsmæssige og kulturelle organisationer med henblik på samarbejde og på at inddrage 
deres viden samt lade egen organisation og praksis belyse derfra.  
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KOMPETENCESKEMA	FOR	PRÆSTER	

Funktion	 Kompetencer	 Kvalifikationer	

Menighedsledelse	
  

At indgå i samvirke omkring ledelse af det 
kirkelige liv som ligestillet medlem af 
menighedsrådet  
Personalerelationer 
Arbejde med frivillige 
Varetagelse af folkekirkens 
samfundsmæssige funktion som formidler 
af sprog, former og adfærdsmønstre for 
tro. 

Samvittighedsfuldt forvalte det særlige 
gejstlige embede som en tjeneste for den 
lokale menighed samt for et bredere kirkeligt 
og samfundsmæssigt fællesskab.  
Formidle organisationens overordnede 
vision under hensyntagen til gældende 
lovgivning samt lokale traditioner, behov og 
ressourcer. 
Analysere vilkår og muligheder i 
ekklesiologisk og sociologisk perspektiv. 
Udvirke samarbejde og læring mellem 
frivillige, ansatte og kollegaer i og udenfor 
sognet. 
Indgå i åben dialog uden personsanseelse og 
i bevidsthed om egen rolle, adfærd og sociale 
kompetencer. 
Udvise den værdighed, embedet kræver. 
Tage initiativ til problem- og konfliktløsning. 

Være i stand til løbende at fortolke sit 
embede i en nutidig kontekst i lyset af 
præste- og ordinationsløftet.  
Fortrolighed med  

• gældende lovgivning og 
organisationens overordnede mål og 
struktur 

• beslutningsprocesser  
• økonomi, grundlæggende 

personaleledelse og projektstyring 
• teologiske som samfundsmæssige 

problemstillinger, kirkelig udvikling i 
ind- og udland, religiøsitetens status i 
samfundet 

• arbejdet med målsætninger 
Analyse af menighedens samlede 
ressourcer. 
Anvende og udvikle modeller for 
menighedsopbygning, -inddragelse. 

Forkyndelse	og	formidling	 	 	
Gudstjenestens prædiken og evt. dåbstaler 
Kirkelige handlinger 

Formidle tro og evangelisk kristendom, hvor 
behov og mulighed opstår. 
Forvalte forkyndelsens frihed i respekt for 

Fortrolighed med prædikenens opgaver, 
formidling og genrer 
Beherskelse af retoriske grundbegreber, 
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Møder, samtaler, oplæg 
Udadrettet virksomhed gennem 
elektroniske medier, kirkeblade, 
materialeudvikling, informationsarbejde 

menigheden. 
Formidle i forhold til etiske standarder som 
dokumenterbarhed, begrundelser samt 
diskretion i inddragelse af personlige 
eksempler og personligt modtaget stof.  
Udlægge livsnært og befriende. 
Sans for tilhørerens situation og fortolke en 
bibelsk tekst ind i denne. 
Anerkende og inddrage tilhørerne som 
medtænkende i fortolkning, livsanalyse og 
evangelieforståelse. 
Føre en ligeværdig og respektfuld dialog.  
Opsøge muligheder for respons og løbende 
refleksion. 

samt prædikengenrer og 
fortolkningsmetoder.  
Forholde sig løbende til den aktuelle 
kirkelige og teologiske debat, og undersøge 
såvel egne som andres synspunkter på en 
kritisk og loyal måde. 
Søge uddybet teologisk indsigt og udvikle 
forståelse af religiøsitetens udvikling i 
samtiden. Kunne efterprøve grundlaget for 
egen forkyndelse, modtage respons og 
kritik. 
Evne kommunikation i andre medier og til 
andre grupper end kirkerummets. 
 

Gudstjenesteledelse	 	 	
Udvirkes f.eks. ved højmesse, andre 
gudstjenester i kirkerummet, andagter på 
plejehjem, sygehuse, fængsler, hjem, 
friluftsgudstjenester etc.  

Vurdere liturgiske og musikalske 
udtryksformer i forhold til gudstjenestens 
repræsentative, kommunikative, diakonale, 
missionale og undervisningsmæssige 
perspektiv. 
Afstemme egne teologiske og liturgiske 
præferencer med behov i menigheden og 
med udgangspunkt i den kirkelige tradition 
og gældende lovgivning 
Tilrettelægge gudstjenesten, så den af 
menigheden opleves relevant og 
inkluderende. 
Delagtiggøre og motivere frivillige og ansatte 
i tilrettelæggelse, gennemførelse og 

Beherske retoriske, verbale som nonverbale 
udtryksformer. 
Være fortrolig med medlemmernes 
rettigheder og pligter vedrørende 
gudstjenester samt de regler, der gælder for 
kirkerummet og brugen heraf.  
Kende kirkerummet og 
inventargenstandes, salmernes og 
kirkemusikkens historie og udtryk. 
Kende den gudstjenestelige ordning og 
udtryk samt udviklingshistorien bag. 
Kan udvælge og arbejde med rituelle 
strategier, affattelsen af bønner, 
prædikener, salmer og kirkemusikalsk 
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kvalitetsudvikling af gudstjenesteområdet. 
Tage initiativ til og støtte ønsker om 
gudstjenestefornyelse og liturgiske 
handlinger med respekt for teologi og 
tradition. 
 

udtryk.  
Kende til økumeniske perspektiver og er 
bevidst om gudstjenestenes nuværende 
udfordringer.  
Begrunde liturgiske, musikalske og 
formidlingsmæssige valg, vurdere 
handlingsudtryk i forhold til 
repræsentative, kommunikative, diakonale, 
missionale perspektiver i gudstjenesten.  
Metodisk identificere særlige gruppers 
behov for gudstjenesteformer, søger viden 
om disse og tilrettelægger herefter.  

Forvalter	af	kirkelige	handlinger	 	 	
Udvirkes ved begravelse, bisættelse, 
urnenedsættelse, vielse og kirkelig 
velsignelse, dåb, konfirmation samt andre 
handlinger i tilknytning til personlige 
situationer, f.eks. skriftemål, 
forbønsgudstjenester/andagter. 

Udvise respekt for den enkeltes ret til egen 
livshistorie og dermed diskretion. 
Bistå medlemmer i at formulere deres 
ønsker, forventninger, trosforestillinger på en 
respektfuld og igangsættende møde. 
Tilrettelægge den kirkelige handling gennem 
dialog med det enkelte medlem og ud fra 
gældende lovgivning samt folkekirkelige 
traditioner på området. 
Føre trossamtale med medlemmet forud for 
handlingen samt sammen med medlemmet 
udvælge og udvikle liturgiske, musikalske 
og formidlingsmæssige udtryk, der gør, at 
handlingen findes meningsfuld for det 
enkelte medlem og samtidig henviser til 
menighedens fællesskab. 
Inddrage og lede personalet forud for, under 

Kende medlemmernes og præstens egne 
pligter, rettigheder og muligheder og 
oplyse medlemmerne om deres.  
Kan vejlede, tilrettelægge og forestå den 
kirkelige handling, så den er i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning, den kirkelige tradition og med 
et musikalsk, liturgisk og homiletisk 
udtryk, der gør, at handlingen findes 
meningsfuld for det enkelte medlem. 
Indhente ny viden om sorg, kriser, 
trosforestillinger og livsforventninger  
Elementær indsigt i de konkrete livsvilkår, 
som handlingerne foranlediges af og kan 
reflektere dem ind i en teologisk og bibelsk 
kontekst. 
Indsigt i rituelle muligheder, ritualteori og 
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og efter handlingen. 
Stå til rådighed for opfølgende samtaler 
og/eller henvise til relevante netværk og 
organisationer i som udenfor Folkekirken. 

rituel strategi. 
Fortrolig med det liturgiske materiale, 
herunder hymnologi og kirkemusik. 

Undervisning/læring	 	 	
Udvirkes f.eks. ved 

• undervisning af grupper, 
minikonfirmander, konfirmander 

• aktiviteter, som handler om indøvelse, 
f.eks. babysalmesang 

• medvirken f.eks. til udformning af 
gudstjenester eller dele heraf 

• oplysningsarbejde 
• religionsmøde-arbejde 
 

 

Identificerer behovet for undervisnings-
indhold lokalt og generelt i organisationen. 
Føre dialog med medlemmer om 
undervisningens tilrettelæggelse og indhold.  
Inddrage MR, personale, kollegaer og 
tværfaglige samarbejdspartnere i arbejdet.  
Identificere det læringsmæssige aspekt af de 
kirkelige kerneydelser og tilrettelægge 
strategier for, hvorledes menigheden oplæres 
gennem deltagelse og delagtighed. 
Bevidst om egne kompetencer og rolle som 
underviser og præst og om egen lærings- og 
undervisningsstil og kan tilpasse stilen til 
målgruppernes behov.  
Reflektere over egen og andres praksis.  
Er villig og kompetent til at indgå i 
samarbejde med forældre, skole og andre 
institutioner med ansvar for særlige 
målgrupper.  
 

Kender til lovgivningen, organisationens 
målsætning og økonomiske rammer for 
området og kan tilrettelægge og udføre 
undervisningen herefter. 
Udarbejde målsætning og 
undervisningsplan for arbejdet. 
Har viden og færdigheder inden for 
didaktik særligt med henblik på 
undervisningstilrettelæggelse (forløbs- og 
lektionsplanlægning), klasserumsledelse, 
læringsstile og evaluering. 
Orienterer sig løbende i forskellige 
læremidler og –medier og er i stand til at 
anvende dem formålstjenstligt.  
Kender til ressourcepersoner i det 
kollegiale fællesskab, lader sig supervisere 
og rådgive heraf. 
Kender forskellige religionspædagogiske 
koncepter, holder sig opdateret på det 
religionspædagogiske felt og er villig til at 
afprøve nye metoder.  
Søger viden om særlige gruppers behov og 
kender til netværk, tværfaglige 
organisationer indenfor området. 



 
 
 
 

10 
 

Kender til børn og unges forhold, socialt og 
kulturelt, psykologisk og 
udviklingsmæssigt, ved, hvor man kan 
holde sig opdateret om udviklingen heri. 

Sjælesorg	 	 	
Udvirkes ved: 

• Al pastoral virksomhed 
• Fortrolige samtaler  
• Velsignelse, sakramentforvaltning i 

forbindelse med liv, tro og 
spiritualitet 

• Fortrolig samtale i forbindelse med 
kirkelige handlinger 

• Deficienssamtaler ved konflikter 
eller sociale hændelser 

• Samtaler i grupper 
• Ad hoc samtalen 

 

Analysere sjælesørgeriske aspekter i 
forskellige arbejdsopgaver og agere som 
sjælesørger på andre måder end gennem den 
personlige samtale (prædiken, undervisning, 
samarbejde). 
Implementere teologisk indsigt i en given 
livshistorie og forbinde livshistorie med 
troshistorie.  
Varetage tavshedspligten og 
diskretionsforpligtigelsen og skabe tryghed i 
samtalen. 
Forvalte sakramenter og stå til rådighed for 
velsignelse og bøn uden for det 
gudstjenestelige rum. 
Identificere grænser for den sjælesørgeriske 
funktion og henvise til anden faglig hjælp. 
Lede samtalegrupper/sorggrupper. 
Situativ opmærksomhed. 

Har indsigt i sjælesorgens gennemgående 
betydning i præstens forskellige 
funktioner. 
Kan trække forbindelse mellem teologi og 
elementær psykologi og sociologi. 
Fortrolig med reglerne om tavshedspligt og 
deres betydning og begrundelse. 
Kendskab til elementær samtaleteknik. 
Indsigt i sorgteorier og konflikthåndtering. 
Kende til netværksorganisationer fra 
tilgrænsende fagområder. 
Supervision og gruppedynamik. 
Egen sjælesorg, individuel supervision. 

Embedsmand	og	administrator	 	 	
Udvirkes f.eks. ved 

• alle forvaltningsmæssige 
afgørelsessager og klager 

• DNK 

Sikre, at det enkelte medlems rettigheder 
behandles korrekt, og at organisationens 
øvrige niveauer samt øvrige offentlige 
myndigheder serviceres. 

Kendskab til gældende lovgivning og god 
forvaltningsskik i den offentlige sektor. 
Fortrolig med gældende 
ansættelseslovgivning for præster i 
Folkekirken herunder følge ledelsens 
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• tilsyn med kirkeligt ansatte, der 
varetager uddelegering af de 
administrative opgaver 

• deltagelse i tjenstligt indkaldte møder 
og efterkommer ledelsens anvisninger 

Vejlede medlemmer, ansatte og frivillige. 
Overblik over eget arbejdsområde og kan 
tilrettelægge hensigtsmæssigt.  
 

anvisninger og efterkomme de accessoriske 
pligter og decorumbestemmelsen.  
Anvende organisationens it-systemer 
sikkert og hurtigt. 
Er fortrolig med organisationens 
beslutningskompetencer og –processer. 
Behersker redskaber til kalenderstyring, 
arbejdstilrettelæggelse, kontor-drivning etc.  
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TILLÆG:	VEDR.	PRÆSTER	I	SÆRSTILLINGER,	PRÆSTER	MED	SÆRFUNKTIONER	
Tillægget vedrører præster, som har en eller anden særlig forpligtelse tilknyttet deres sognepræstestilling. Det kan være 
institutionspræster (fx hospicepræster, fængselspræster), præster, som varetager andre opgaver for organisationen (fx 
religionspædagogiske konsulenter, værnspræster) eller præster, som varetager opgaver for kolleger (fx vejledere, supervisorer). 
Kompetencerne vil således i en vis udstrækning være de samme som for andre præster, men udvidet i forhold til det almindelige 
præstearbejde, og med tilføjelser, idet præsterne forventes at udvikle særlige kvalifikationer indenfor deres særlige arbejdsområde. 
Udvirkes f.eks. ved 

• institutionstilknytning 
• særlige målgrupper 
• specificerede funktioner i ansættelsen 
• undervisnings- og vejledningsopgaver 
• netværksopgaver 
• udredningsopgaver 

Formår at repræsentere kirke og tro i 
forhold til målgrupperne med sans for 
modtagernes situation.  
Udviser respekt for grænser og muligheder 
i tværinstitutionelt arbejde. 
Udvikle undervisning og kollegial 
vejledning. 
Udføre forskning inden for gældende 
videnskabelige principper. 

Indsigt i fagområder af relevans for 
målgruppen. 
Fortrolighed med institutionelle rammer og 
betingelser. 
Fortrolighed med ledelse af faglige 
projekter. 
Træning i undervisning, vejledning, 
forskning.  
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1 Se f.eks. Stegeager, Nikolaj og Laursen, Erik (2011): Organisationer i bevægelse. Læring – udvikling – 
intervention. Samfundslitteratur: 80 ff.; Qvortrup, Lars (2001): Det lærende samfund. Gyldendal: 111 ff. 


