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Indledning

På konferencen “ Fremtidens Præst” som kirkeminister Margrethe Vestager afholdt i Vejle i slutnin-
gen af september 1998 gav kirkeministeren tilsagn om, at der blev nedsat et udvalg med den opgave
at se nærmere på folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. Vurderingen skulle omfatte så-
vel strukturen som indholdet i de forskellige uddannelsestilbud.

Selvom konferencens tema var bredere end uddannelse, fyldte emnet en del på konferencen. Der
henvises til publikationen “ Fremtidens Præst “ fra 1998, som bl.a. gengiver indlæg og drøftelser fra
konferencen.

I de senere år har folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster været til
debat. Stiftsvis efteruddannelse, praktikordninger på pastoralseminarierne og den atomiserede le-
delse har været emner, der i varierende grad har været oppe. Det var bl.a. nogle af disse drøftelser,
der var anledningen til konferencen om fremtidens præst.

Der har været peget på behovet for yderligere decentral undervisning, fx som rekvireret kursusvirk-
somhed med uddannelsesinstitutionernes og stiftets egne lærere samt tværfaglighed i præste-
uddannelserne.

Under overvejelserne i ministeriet om tilrettelæggelse af et sådant evalueringsarbejde besluttede
kirkeministeren i foråret 1999, at der skulle nedsættes et mindre internt udvalg, der kunne forberede
et eventuelt reformarbejde.

Udvalget skulle foretage en række analyser og undersøgelser af uddannelsesområdet med henblik på
at skabe et bedre grundlag for en vurdering af området. Der ville derefter være et bedre beslutnings-
grundlag for sammensætning af udvalget og for fastsættelse af kommissoriet, ligesom Evaluerings-
udvalget ville kunne udarbejde nogle målsætninger for reformen af præsteuddannelser i folkekirken.

Kirkeministeriets Interne Evalueringsudvalg kom til at bestå af:

Kontorchef Steffen Brunés, fuldmægtig Hanne Lett og kontorfuldmægtig Janne Holm.

Udvalget fremlægger med denne rapport resultatet af sine undersøgelser og sonderinger samt udval-
gets konklusioner og anbefalinger.

København, marts 2000

Steffen Brunés     Hanne Lett     Janne Holm
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KAPITEL 1
Den nuværende uddannelse

1. 1. De teologiske fakulteter

I 1987 blev lov om adgang til præstestillinger i folkekirken ændret, således at teologisk kandidat-
eksamen fra et dansk universitet blev den altovervejende adgang til at søge præstestilling i folkekir-
ken. Herudover kunne der stort set kun gives adgang for andre til at søge præstestilling i folkekir-
ken, hvis dette efter en konkret bedømmelse kunne anses for at være i folkekirkens interesse. Disse
bestemmelser er uændret overført til ansættelsesloven, jf. lov nr. 310 af 16. maj 1990 om ansættelse
i stillinger i folkekirken m.v.

Selvom den teologiske kandidateksamen ikke hører under Kirkeministeriets ressort, har den en væ-
sentlig interesse for folkekirkens uddannelser af præster, men det er også klart, at Kirkeministeriet
ikke kan gå ind og definere, hvordan den teologiske grunduddannelse – kandidatuddannelsen – skal
være eller ikke være. Men der er et naturligt ønske om, at de studieordninger, som er baggrunden for
al videre uddannelse af præster i folkekirkeligt regi, også lever op til de senere forventninger.

Den teologiske kandidatuddannelse kan tages ved de 2 teologiske fakulteter på henholdsvis Køben-
havns og Århus universiteter, og uddannelsen er fastsat til 5 år, jf. herved Undervisningsministeriets
bekendtgørelse nr. 568 af 23. august 1989. Kandidatuddannelsen består for tiden af en grunduddan-
nelse på 2 år og en overbygningsuddannelse på 3 år.

1. 1. 1. Evalueringsrapporten

Som led i de senere års systematiske evalueringer af de videregående uddannelser i Danmark har
Evalueringscentret under Undervisningsministeriet gennemført en turnusevaluering af de teologiske
uddannelser på henholdsvis Københavns og Århus universiteter. Evalueringsrapporten blev offent-
liggjort i august 1999. I den faglige styregruppe for evalueringen har folkekirken været repræsente-
ret af biskop Karsten Nissen, Viborg.

Sammenfattende har styregruppen konkluderet, at de to teologiske universitetsuddannelser er fag-
ligt solide, at de to lærerkorps repræsenterer en høj faglighed, og at en dimmittentundersøgelse gav
et generelt positivt billede af de to uddannelser.

I evalueringsrapporten anbefales det, at samarbejdet bedres på flere niveauer:
· mellem de enkelte institutter på fakulteterne
· mellem de to fakulteter
· mellem universitetsuddannelserne og de folkekirkelige efteruddannelser.

Rapporten gør opmærksom på, at det manglende samarbejde ikke udelukker, at forskning og under-
visning på det enkelte institut kan være af høj faglig kvalitet, men den manglende kontakt og samar-
bejde udadtil betyder i første række, at sammenhængen i de studerendes uddannelse lider skade, og
at kilder til gensidig faglig inspiration og udvikling ikke udnyttes. Rapporten foreslår, at der overve-
jes en mere enkel administrativ struktur på begge fakulteter, og at det internationale samarbejde
udbygges ved, at universiteterne opfordres til at anspore flere studerende til at rejse ud og tage en
del af deres uddannelse ved udenlandske universiteter.
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Til det faglige indhold af selve universitetsuddannelsen peger rapporten på, at der både i København
og i Århus er uenighed om, hvad undervisningen i og hvad eksamenskravene til faget Ny Testamente
skal indeholde, ligesom der er uklarheder i forståelse af, hvordan faget Praktisk Teologi skal define-
res. Rapporten anbefaler en klarere definering og profilering af fagene, for Københavns vedkom-
mende gerne personificeret ved ansættelse af professorer.

Rapporten fastslår, at faget Praktisk Teologi, forstået som - en videnskabelig refleksion over den
kirkelige praksis - er en naturlig og nødvendig del af den teologiske uddannelse, og faget bør ikke
kun være obligatorisk, men bør også styrkes. Det er tiltrængt, at der sker en nærmere definering af
faget overfor uddannelsen på pastoralseminarierne, og der bør i København indføres ekstern censur
i faget i lighed med, hvad der er i de øvrige fag på overbygningen.

Med hensyn til spørgsmålet om uddannelsernes faglige niveau har rapporten særligt peget på, at der
til en række eksaminer på grunduddannelsen er så små pensumkrav, at det har en uheldig indvirkning
på undervisnings– og studieformer. Herudover finder rapporten, at grunduddannelsen på 2 år er for
kort til at give de studerende en fælles teologisk og metodisk ballast at bygge deres specialisering på
overbygningen på. Rapporten peger derfor på, at fordelingen af årsværk mellem grunduddannelse
og overbygning bør ændres til en treårig grunduddannelse og en toårig overbygning.

Efter den gældende ordning kan de studerende vælge mellem at skrive et egentligt speciale og to
mindre opgaver. Rapporten finder, at dette er uden rimelig begrundelse i et akademisk kandidat-
studium, og rapporten anbefaler, at der indføres et obligatorisk speciale.

Endelig finder rapporten, at der bør opnås en afklaring af det overordnede formål med teologi-
uddannelsen, herunder at det præciseres, hvorvidt der er tale om en forsker- eller professions-
uddannelse.

I de selvevalueringsrapporter, som begge de teologiske fakulteter har udarbejdet, giver uddannelses-
stederne udtryk for, at man ved at lægge vægt på det høje teoretiske niveau giver de kommende
præster den bedste ballast. Det skal i denne forbindelse nævnes, at ca. 80% af kandidaterne i Køben-
havn, og anslået 90% i Århus bliver præster.

På denne baggrund anbefaler rapporten, at begge uddannelser i højere grad åbner sig for den kends-
gerning, at størstedelen af dimittenderne bliver præster, og at man i den videnskabelige uddannelse
også beskæftiger sig med problemer, som har direkte relevans for den kirkelige virkelighed.

1.1.1.1 Forholdet til de folkekirkelige uddannelser for præster.

Det foreslås i rapporten, at fakulteterne vurderer, hvordan uddannelsen på pastoralseminarierne
bedre kan kombineres og integreres med universitetsuddannelsen. Dette er begrundet i, at rapporten
finder, at den nuværende optagelsespraksis på pastoralseminarierne, hvor der for tiden kun optages
færdige kandidater, har den negative effekt, at de studerende ikke kan inddrage undervisningen på
pastoralseminarierne i deres øvrige uddannelsesforløb. En sådan inddragelse kunne give grundlag
for gensidige refleksioner til gavn for begge sider af uddannelsen.

Med hensyn til de øvrige folkekirkelige uddannelser, Præstehøjskolen, Efteruddannelsen og Folke-
kirkens Pædagogiske Institut finder rapporten, at det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem de
forskellige dele af præsternes uddannelse og vurderer det positivt, at der hvert år holdes fælles
fagligt seminar for lærere og stipendiater på fakulteternes afdeling for Praktisk Teologi og for rekto-
rer og lektorer på efteruddannelsesinstitutionerne i folkekirken. Rapporten nævner, at et sådant
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samarbejde kun eksisterer med fakultetet i Århus, hvilket dog ikke er tilfældet, idet der er deltagelse
i disse fællesseminarer både fra Århus og fra København.

Rapporten lægger vægt på, at der opretholdes en stadig dialog mellem de folkekirkelige uddannelser
og fakulteterne, og at faget Praktisk Teologi styrkes som videnskabelig disciplin ved begge fakulte-
ter, og det foreslås, at der foretages en grundlæggende udredning af fagets stilling og profil i uddan-
nelsen.

1. 2. Fem uddannelsesinstitutioner for præster

1. 2. 1. Uddannelsesloven af 1990.

Med lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens uddannelsesinstitutioner til uddannelse og efterud-
dannelse af præster, jf. bilag 1, blev de daværende uddannelser for præster - pastoralseminarierne og
Præstehøjskolen - organisatorisk samlet under en fælles bestyrelse. Samtidig ændredes finansierin-
gen af institutionerne fra finansiering over finansloven til, at uddannelsesinstitutionerne finansieres
over fællesfonden (landskirkeskatten).

Ved lovens § 3 blev der oprettet en permanent arbejdsgruppe, hvis opgave det er at foretage indstil-
ling til ministeren om regler om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse. Inden bestyrelsen afgiver
indstilling til ministeren om ansættelse af rektorer og institutionernes faste lærere, har arbejdsgrup-
pen udtalt sig om ansøgernes faglige kvalifikationer.

Loven om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster var blevet til på
grundlag af 1. delbetænkning om den organisatoriske struktur af folkekirkens uddannelsesinstitutio-
ner for præster, udarbejdet af en arbejdsgruppe, der var nedsat af kirkeministeren i 1985.

Grundlaget for nedsættelsen var, at faget Praktisk Teologi var blevet indført som en obligatorisk del
af det teologiske studium, og arbejdsgruppen fik bl. a. til opgave at overveje hvorvidt en praktisk-
teologisk uddannelse, der supplerer den teologiske kandidatuddannelse fortsat bør opretholdes som
betingelse for ansættelse i præstestilling, og i bekræftende fald stille forslag om indholdet og tilrette-
læggelsen af denne uddannelse.

Arbejdsgruppen skulle også overveje at søge en obligatorisk efteruddannelse af 3-4 ugers varighed
gennemført for nyansatte præster indenfor de første 2 ansættelsesår, således at denne efteruddan-
nelse kunne gives som internatkurser. Arbejdsgruppen skulle videre overveje, om dele af den prak-
tisk-teologiske uddannelse, der evt. som særligt uddannelseskrav burde supplere den teologiske
kandidatuddannelse, kunne udskydes til en sådan efteruddannelse, og endelig om gennemførelse af
en evt. sammenlægning af pastoralseminarierne og Præstehøjskolen, hvis dette viste sig hensigts-
mæssigt i forbindelse med en nyordning.

Arbejdsgruppens 2. delbetænkning omhandlede det uddannelsesmæssige.

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt yngre præster om udbyttet af undervisningen på
pastoralseminarierne konkluderede arbejdsgruppen, at selve uddannelsen på pastoralseminarierne
var af passende længde, da spørgeskemaundersøgelsen viste, at de fag, hvor uddannelsen var for
kort, rettelig burde høre under en ”rådgivningsuddannelse”, som efter arbejdsgruppen mening bedst
kunne varetages samtidig med, at de pågældende var i arbejde. Samtidig lagde man vægt på, at der
var grænser for, hvor vidtgående en undervisning før ansættelsen som præst kunne være, også af
hensyn til motivationen hos de studerende.
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Arbejdsgruppen fandt, at der var behov for en yderligere opfølgning af pastoralseminariernes under-
visning i de første ansættelsesår, og foreslog, at deltagelsen i de 4 kurser indenfor de første ansættelsesår
skulle være obligatorisk. På baggrund af arbejdsgruppens forslag blev Præsternes Efteruddannelse
oprettet i 1992.

Kredsen af uddannelsesinstitutioner blev i 1992 udvidet med Folkekirkens Pædagogiske Institut,
hvor Det religionspædagogiske Studiecenter i Løgumkloster blev løsrevet fra Præstehøjskolen og
kom til at indgå som en ligeværdig uddannelsesinstitution. Til grund for beslutningen om at oprette
denne nye uddannelsesinstitution lå et stærkt ønske om at styrke hele den pædagogiske indsats i
folkekirken, blandt andet ved forskning og udgivelser af pædagogisk materiale. Samtidig var der et
ønske om at kunne medvirke til uddannelse af medarbejdere i de frie kirkelige børne- og ungdoms-
organisationer, der varetager undervisningsopgaver. Denne medarbejderkreds var ellers ikke blevet
tilgodeset ved de hidtidige uddannelsesplaner.

Med hjemmel i uddannelsesloven blev reglerne om de 4 uddannelsers struktur og indhold fastsat i en
bekendtgørelse for hver enkelt uddannelse, der er samlet under Bestyrelsen for Folkekirkens Uddan-
nelsesinstitutioner for Præster. Bekendtgørelserne er vedlagt som bilag 3-6. Det drejer sig om føl-
gende:

Pastoralseminarierne i København og Århus.
Pastoralseminariet giver teologiske kandidater og studenter et semesters pastoralteologisk videre-
uddannelse. Det er en betingelse for at søge præstestilling, at vedkommende har gennemgået
pastoralseminariets undervisning.

Efteruddannelsen for Præster.
Obligatorisk efteruddannelse for nyansatte præster, der indenfor de 5 første ansættelsesår skal have
gennemgået 4 internatkurser af 1 uges varighed. Kurserne behandler emner indenfor Praktisk Teo-
logi, samarbejde og administration, samt emner fra de øvrige teologiske hoveddiscipliner, særligt
møntet på præstestillingen, og endeligt i emner vedrørende orientering om aktuelle kirkelige, kultu-
relle og samfundsmæssige forhold. Under Efteruddannelsen hører provsteuddannelsen med 2 uge-
kurser for nyansatte provster, især i de administrative forpligtelser.

Præstehøjskolen.
Præstehøjskolen i Løgumkloster er det frivillige efteruddannelsestilbud til præster, særligt i teologi-
ske emner. Undervisningen veksler mellem lange studiekurser, kursusrækker og korte temakurser. I
1995 blev der oprettet et lektorat i sjælesorg. Præstehøjskolen forestår specialuddannelsen af døve-
præster og efteruddannelseskurser for specialpræster, fx fængselspræster, sygehuspræster, kontakt-
præster for hørehæmmede m.v.

Folkekirkens Pædagogiske Institut.
Instituttet holder teologisk-pædagogiske kurser på forskellige niveauer for undervisere i folkekirke-
lig virksomhed og fri folkeoplysning, herunder for ledere og medarbejdere i det frivillige børne- og
ungdomsarbejde. Instituttet udvikler og formidler pædagogiske principper og metoder m.v. Institut-
tet fungerer som rådgivningsorgan for stiftscentraler, som er oprettet i de fleste stifter. Sammen med
Præstehøjskolen og Efteruddannelsen har Instituttet gennemført et projekt, hvor præster gennemgår
et kursus i konfirmandvejledning med henblik på at yde vejledning til præster i de enkelte stifter.



11

1. 2. 2. Uddannelsesinstitutionernes personale og økonomi.

På hvert af de to pastoralseminarier er der fastansat to teologer, rektor samt en lektor. Den øvrige
del af undervisningen klares ved timelønnede lærere, som oftest præster, samt for tiden også ved en
Ph.D.-studerende, som er tilknyttet Pastoralseminariet i Århus. Undervisningen finder sted i lejede
lokaler i henholdsvis København og Århus. Da bekendtgørelsen om uddannelse på pastoral-
seminarierne åbner mulighed for, at stud. teol’er i det sidste semester i teologistudiet også har ad-
gang til pastoralseminariets undervisning, er en placering nær de to teologiske fakulteter nødvendig.
Udgiften til pastoralseminariernes undervisning udgjorde i 1998 ca. 6.6 mill. kr.

Til Præsternes Efteruddannelse er der knyttet 2 teologer, rektor og en teologisk medarbejder. Den
øvrige del af undervisningen varetages af timelærere. Efteruddannelsen afholder kurser på mindre
kursusejendomme rundt om i landet. Det sidste af de fire kurser afholdes dog normalt i Løgumklo-
ster. Efteruddannelsens kontor ligger i lejede lokaler i København. Udgiften til Efteruddannelsen var
i 1998 3.5 mill. kr., heri indgik ligeledes udgifter til kursisternes kost og logi.

På Præstehøjskolen er der fastansat 3 teologer, rektor samt 2 lektorer, og på Præstehøjskolen anven-
des der ligeledes herudover timelønnede lærere. Undervisning finder for det meste sted i Løgumklo-
ster, hvor Præstehøjskolen har til huse. Der afholdes tillige studieture i udlandet. Udgiften til Præste-
højskolens drift i 1998 var ca. 5.9 mill. kr., hvori indgik udgift til kursisternes kost og logi. Åremåls-
ansættelsen for rektor for Præstehøjskolen udløber med udgangen af juli 2000.
Folkekirkens Pædagogiske Institut har 3 teologer fastansat, rektor og 2 lektorer, dog således at det
ene lektorat for tiden er ledigt. I lighed med de øvrige uddannelsesinstitutioner er en del af undervis-
ningen henlagt til timelærere. Undervisningen finder dels sted i Løgumkloster, hvor der i 1997 blev
indviet en ny bygning til Instituttet, men også ofte som stiftskurser i de enkelte stifter. Udgiften til
Instituttet var i 1998 4.9 mill. kr., og der indgik også her udgifter til kursisternes kost og logi.

De samlede udgifter for folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster udgjorde således i 1998
21 mill. kr.



12



13

KAPITEL II
Interview med biskopperne

Blandt flere forskellige fremgangsmåder har Det Interne Evalueringsudvalg fundet, at en mundtlig
drøftelse med hver biskop vil være den mest hensigtsmæssige optakt til arbejdet. Ved beslutningen
om denne fremgangsmåde har udvalget lagt vægt på, at biskopperne dels ved deres funktion i forbin-
delse med præsteansættelser og bispeeksamen og ved deres funktion som præsternes tilsynsmyndighed
har den største samlede viden om, hvorledes præsteuddannelserne fungerer i praksis.

Samtidig ville denne fremgangsmåde muliggøre en bredere drøftelse af forslag til andre uddannel-
sesformer og til ændringer i den nuværende.

I denne forbindelse fandt udvalget ikke, at det på dette tidspunkt var nødvendigt at gå ind i en
nærmere dialog med andre, idet ledelsen af folkekirkens præsteuddannelser - Bestyrelsen for Folke-
kirkens Uddannelsesinstitutioner for Præster - netop er sammensat, således at der er repræsentanter
for henholdsvis Den danske Præsteforening og for Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer,
ligesom der er repræsentanter for disse to organisationer i Den Permanente Arbejdsgruppe, jf. oven-
for under kap. 1.2.1. Synspunkter fra såvel aftagere og brugere af uddannelserne har således hele
tiden haft indflydelse på uddannelserne.

Som en indledning til interviewrunden med hver enkelt biskop bad Evalueringsudvalget biskopperne
om at overveje kandidatuddannelsen, selvom denne ikke hører under Kirkeministeriet, men under
Undervisningsministeriet, undervisningen på pastoralseminarierne, herunder længden af undervis-
ningen, og om der er specielle emner, der bør udgå eller tilføjes, og om en større del af uddannelsen
på pastoralseminarierne skal foregå i en længere praktikperiode, og endeligt om den nuværende
uddannelse som helhed danner en tilstrækkelig basis for det fremtidige arbejde.

Med hensyn til efteruddannelse bad udvalget biskopperne overveje, om der er behov for emner, som
der ikke findes uddannelsesmuligheder for her i landet, således at efteruddannelse må finde sted i
udlandet.

Biskopperne blev endvidere bedt om at overveje den mulighed, at udgifterne til efteruddannelse
omfordeles, således at der til hver ansat præst afsættes et beløb til efteruddannelse, enten ved andre
end de gængse efteruddannelsesinstitutioner eller til etablering af decentral efteruddannelse i stiftet,
gerne tværfagligt.

Denne decentrale efteruddannelse kunne ske ved rekvireret undervisning fra andre institutioner eller
ved samspil mellem folkekirkens uddannelsesinstitutioner og stiftets egne lærere/præster.

Endelig blev biskopperne bedt om at overveje en sammenlægning af folkekirkens uddannelser for
præster og kirkefunktionærer i en samlet institution. Denne løsning vil skabe bedre mulighed for
tværfaglighed i uddannelserne, ligesom der vil være mulighed for at skabe et egentligt forsknings-
miljø. Samtidig kan det tænkes, at det måske også ville medføre en bedre udnyttelse af de økonomi-
ske ressourcer, der anvendes til uddannelse af ansatte i folkekirken.

Evalueringsudvalgets brev til biskopperne er gengivet som bilag 7.

Som en forberedelse af samtalerne med biskopperne indsamlede Evalueringsudvalget opgørelser
over deltagerantallet på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Opgørelserne er vedlagt som bilag
nr. 8-10.



14

Antallet af kursusdage (en person på en dags kursus) har for Efteruddannelsen, Præstehøjskolen og
Folkekirkens Pædagogiske Institut i 1998 udgjort 5541, hvortil kommer, særligt for Folkekirkens
Pædagogiske Instituts vedkommende, et stort antal foredrag i præstekonventer, stiftsmøder,
menighedsrådsforeninger, instruktionsmøder m.v.

For Efteruddannelsens vedkommende har i alt 28% af de pr. 1. januar 1998 ansatte præster været
gennem Efteruddannelsen. Dette betyder også, at ca. hver fjerde præst er ansat efter september
1992, hvor undervisningen på Efteruddannelsen startede. Der er dog en vis variation mellem stif-
terne.

Tabellerne for Præstehøjskolen har ministeriet opdelt efter de fag, som er anført i formålsbestemmelsen
for Præstehøjskolen. Denne opdeling er efter Præstehøjskolens opfattelse vanskelig, fordi det til-
stræbes at integrere fagene, men en samlet opgørelse over de 3 fagområder fremgår da også af den
første tabel i bilag 9. Sammenlagt har ca. hver 5. præst været på kursus på Præstehøjskolen i 1998.
Der skal i denne forbindelse henvises til Præstehøjskolens eget statistiske materiale i Præstehøjskolens
selvevaluering, jf. bilag 13, herunder særligt opgørelsen over hyppighed og aldersfordeling.

Opgørelse over antal kursusdage for præster og hjælpepræster på Folkekirkens Pædagogiske Insti-
tut viser kun en del af deltagermængden, fordi FPI også uddanner undervisere i folkekirkelig virk-
somhed og fri folkeoplysning, herunder ledere og medarbejdere i det frivillige kirkelige børne- og
ungdomsarbejde.

2. 1. Biskoppernes syn på de nuværende uddannelser.

Efter interviewrunden kan Evalueringsudvalget fastslå, at biskopperne som udgangspunkt er til-
fredse med de nuværende uddannelser, og at der ikke kan peges på et stort og uomgængeligt behov
for en fuldstændig ændring og omorganisering af området. Biskopperne peger på nogle områder,
hvor der er behov for nogle justeringer, særligt vedrørende de enkelte uddannelsers indbyrdes sam-
menhæng.

2. 1. 1. Den teologiske kandidatuddannelse.

Som udgangspunkt finder biskopperne i lighed med evalueringsrapporten for teologiuddannelserne,
at den teologiske kandidateksamen er grundlæggende god. Det er vigtigt med en grundig faglig
teologisk uddannelse, uden at de klassiske fag svækkes. Det er væsentligt, at de studerende får en
kandidatuddannelse, som bevarer sin karakter af grunduddannelse, og som dækker de basale områ-
der, herunder også uddannelsen i hebraisk og græsk.

Fagsammensætningen holder stadig, da der ikke er nogle overflødige fag, men der er for lidt tid til de
traditionelle fag, og der er endog enkelte, der mener, at der er en del fag, som der ikke er plads til, fx
tværfaglige fag som sociologi, som er vigtige, fordi de studerende får indblik i, hvordan samfundet
fungerer.

I øvrigt er det en almen problematik, som også gør sig gældende indenfor andre fagområder på
universiteterne, at udgangspunktet hos de studerende er en for ringe almen dannelse, og for de
teologistuderendes vedkommende en beskeden kirkelig viden og erfaring.

Der er en opfattelse af, at de studerende ikke sætter sig ned og overvejer deres fag, og de får derved
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ikke en teologisk profil. Det foreslås, at der ved studiestart sker en indføring i det teologiske rum
med obligatoriske indledningsforelæsninger for de studerende som en forsmag på, hvad studiet inde-
holder.

Med hensyn til det faglige niveau er der blandt nogle af biskopperne den opfattelse, at uddannelsen
er for tematiseret og indeholder for mange skriftlige opgaver i emner, der burde være fritidslæsning.
Specialerne kan derfor komme til at omfatte for små og for specialiserede emner.

Der savnes en mere sammenhængende uddannelse i Gl. og Ny Testamente med henblik på fortolk-
ning og formidling. Der er for lang afstand mellem universitetets teologi og praksis i forbindelse med
prædiken og undervisning.

Formidlingsaspektet bør udbygges. I Praktisk Teologi på universitetet mangler de undervisning i den
mundtlige formidling, og de færdige kandidater bør kunne formulere sig mere forståeligt. Indførelse
af mundtlige eksaminer og mundtlige øvelsesformer vil i denne henseende være en fordel som en
skærpelse af den mundtlige fremstilling.

2.1.2. Pastoralseminarierne

Interessen for den praktiske uddannelse har været stigende i de senere år, og det er indtrykket fra
interviewrunden med biskopperne, at de stort set er meget tilfredse med undervisningen. De har dog
næsten alle et ønske om, at uddannelserne på henholdsvis universiteterne, pastoralseminarierne og
Efteruddannelsen samordnes i langt højere grad end nu, hvilket er sammenfaldende med de anbefa-
linger, som er fremkommet i evalueringsrapporten for det teologiske studium, idet rapporten lægger
vægt på, at der opretholdes en stadig dialog mellem universitet og folkekirkens uddannelsesinstitu-
tioner. På denne baggrund er det vigtigt at notere, at biskopperne er enige i dette synspunkt.

Der er flere forslag til, hvorledes dette vil kunne organiseres og medvirke til at gøre kirken synlig i
uddannelsen, udveksling af lærere uddannelserne imellem, forelæsningsrækker undervejs i teologi-
studiet, hvor de studerende kan se den teologiske uddannelse i et praktisk perspektiv, sammen-
tænkning af pastoralseminarierne og Efteruddannelsen, hvor en del af den første ansættelsestid som
præst kunne være en slags praktik, således at underviserne på pastoralseminarierne kunne møde de
unge præster med henblik på efterkritik.

Begge pastoralseminarier har i en periode, hvor der meldte sig mange studerende, benyttet disse
perioder til at tilrettelægge nogle forsøgsordninger med udvidet praktik.

Ved disse forsøgsordninger søgte pastoralseminarierne at lade noget af undervisningen foregå lo-
kalt, idet de studerende tilbragte længere tid i praktiksognene, hvor de deltog i præstens daglige
arbejde og med vejledning af en praktikpræst. Den nuværende praktikperiode for begge pastoral-
seminarier er nu fastsat til 2 gange 2 uger.

På baggrund af disse forsøg med en længere praktikperiode var et af de spørgsmål, som Det Interne
Evalueringsudvalg bad biskopperne om at overveje, om man kunne forestille sig, at en større del af
uddannelsen på pastoralseminarierne blev henlagt til en praktikordning med udvalgte sognepræster
i lighed med de forsøg, som i de senere semestre har været gennemført på begge pastoralseminarier.

Praktikperiodens længde har været et punkt, som længe har været debatteret, og biskopperne har da
også en divergerende opfattelse af, om praktikperioden er passende eller ej.
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Flere biskopper går ind for udvidet praktik i forhold til nu, fordi de kommende præster har behov for
at komme ud i praktik, bl. a. fordi de kun har et overfladisk kendskab til det kirkelige miljø. Enkelte
henviser til den praksis, der er etableret i Tyskland med længerevarende lønnet praktik og med
begrænset ordination, således at uddannelsen foregår dels på pastoralseminarierne og dels i praktik-
sognet, eventuelt efterfulgt af en evaluering af deres egnethed som præster. Det er vigtigt, at prak-
tikken er struktureret, således at der også ind imellem gennemgås mere teori.

Andre mener, at den nuværende praktikperiode er passende, mens en enkelt finder, at praktikken
kan være problematisk, idet velfungerende praktik forudsætter, at den pågældende praktikpræst har
en holdning og en arbejdsform, som de studerende accepterer.

Enkelte savner lidt mere tværfaglighed i uddannelsen fx ved at en del af praktikperioden tilbringes på
en institution. Samarbejdet mellem præst og organist kunne også bedres ved mere tværfaglighed i
begges uddannelser. Uddannelse om ledelse og samarbejde set i forhold til sogn, menighedsråd og
øvrige ansatte er yderligere et af de emner, der savnes.

Generelt er der en meget positiv vurdering af pastoralseminarierne blandt biskopperne, hvor under-
visningen anses for at være god, og hvor de flere fastansatte lærere har højnet standarden. Der er et
godt studiemiljø, hvor de studerende fra forskellige kirkelige retninger bliver blandet.

2.1.3. Efteruddannelsen

Biskopperne har ligeledes et positivt syn på Efteruddannelsen, hvor det netværk og den erfaringsud-
veksling, der skabes på de enkelte hold, anses for at være meget værdifuldt. Det er nyttigt, at de
enkelte kurser er landsdækkende sammensat, og at forskellige kirkesyn mødes på holdene. Men
præsternes opfattelse er naturligvis farvet af, hvordan deres eget hold fungerer.

Det er vigtigt, at kurserne er obligatoriske af hensyn til den frihed, det medfører overfor familie og
menighedsråd.

Efteruddannelsen kan efter flere biskoppers opfattelse forkortes til 3 ugekurser, fordi de unge præ-
ster i det 4. år, hvor det sidste ugekursus ligger, er integreret i det præstelige fællesskab i provstiet.
Der er en tendens til, at provstiet mere og mere anses for at være en fælles arbejdsplads, hvilket
medfører, at provstifællesskabet præsterne imellem kommer til at betyde mere.

Efteruddannelsen er opbygget med tematiseret undervisning, hvilket kan gå ud over fagsammen-
sætningen.

Det anbefales, at der knyttes et tættere samarbejde mellem Efteruddannelsen og Folkekirkens Pæda-
gogiske Institut (FPI) om pædagogikken, fordi religionspædagogikken er stærkt savnet som fag.
Konfirmandundervisning og pædagogik bør prioriteres meget højt. Samarbejdet kunne bestå i, at
lærerne på FPI tillige underviser mere på Efteruddannelsen.

Som ovenfor nævnt under kap. 2.1.2., er der et udbredt ønske om, at universiteterne, pastoral-
seminarierne og Efteruddannelsen udbygger samarbejdet.

Det foreslås i øvrigt, at IT-teknologien i langt højere grad end nu tages i brug, således at der er et
færdigt Edb-netværk til brug for kursisterne efter endt kursus, som de efterfølgende kan benytte til
at opretholde kontakten.
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2.1.4. Uddannelsesinstitutionerne i Løgumkloster – Præstehøjskolen og Folkekirkens Pæda-
gogiske Institut.

Præstehøjskolen afholder bl. a. lange studiekurser af 3-4 ugers varighed. Søgningen til disse lange
kurser har ikke været tilfredsstillende i den senere tid, hvilket formodentlig skyldes, at tiden ikke
længere er til kurser, hvor præster skal være hjemmefra så længe. Dette er et synspunkt, som
mange af biskopperne deler. Præstehøjskolen har allerede nu foretaget ændringer, således at der er
færre af de lange studiekurser og flere af de kortere.

Et ophold på Præstehøjskolen opbygger gode netværk, fordi kurserne vælges udfra interesse, og
mange er glade for de teologisk brede emner.

Det er opfattelsen, at Præstehøjskolen i stedet for de lange studiekurser skal afholde korte kurser og
gerne decentrale kurser, der er rekvireret af det enkelte stift. Præstehøjskolen har derudover en
opgave som konsulent for stifterne og derved også som garant for det faglige niveau. Præstehøjskolen
forestår uddannelse af specialpræster fx døvepræster, og har for nylig sammen med Efteruddannel-
sen afholdt kurser for provster.
Præstehøjskolen har i den senere tid afholdt kurser for alle præster i et provsti, og disse kurser har
været en stor succes og er meget eftertragtede. De kan dog skabe problemer med hensyn til betjenin-
gen af menighederne for de få præster, der under kurserne er tilbage i provstiet.

I 1995 blev der oprettet et lektorat i sjælesorg på Præstehøjskolen. Det var tanken, at der skulle
opbygges en dansk model for sjælesorg, idet de eneste andre muligheder for at studere emnet var i
udlandet. En del af biskopperne har den opfattelse, at lektoratet i for høj grad har fået en drejning
mod det psykologiske og terapeutiske, og at det måske er et spørgsmål, om det overhovedet er
muligt at lære sjælesorg på kursus. Hertil kommer, at det nok er for ensidigt indenfor så lille en
institution at have en hel stilling med kun ét arbejdsområde.

På den anden side har institutionspræsterne været tilfredse med oprettelsen af lektoratet.

Folkekirkens Pædagogiske Institut har en god kontakt til stiftscentraler m.v.. Der er gode emner, og
godt med tværfaglighed, og det ses gerne, at FPI afholder flere decentrale kurser. Enkelte biskopper
finder, at der er en svingende kvalitet, men at pædagogik er en metode, som det er utroligt svært at
undervise i.

Der er flere biskopper, der finder, at studiemiljøet i Løgumkloster ikke er så vigtigt mere, og at man
i stedet for biblioteket i Løgumkloster i fremtiden mere vil bruge amtscentralerne og Det kongelige
Bibliotek. Det bør tillige overvejes, om beliggenheden er en hindring for at tiltrække eksterne lærere
og undervisere til enkeltstående foredrag.

Størsteparten af biskopperne mener, at det vil være en helt naturlig ting at sammenlægge Præste-
højskolen og Folkekirkens Pædagogiske Institut til én institution. Det giver et lidt flimrende billede
overfor omverdenen, at der er to institutioner så tæt på hinanden, og det har været svært at skelne de
to institutioners profil fra hinanden. Hver for sig er institutionerne for små, og ved sammenlægning
får man også en samlet planlægning og måske derved bedre udnyttelse af ressourcerne.
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2. 2. Efteruddannelse i de enkelte stifter

2.2.1. Den nuværende aktivitet i stifterne.

Der er forskel stifterne imellem på, hvorledes efteruddannelsen i stiftet er tilrettelagt. Flere stifter
holder flere dages stiftspræstemøde med god deltagelse med forskellige emner og med interne og
eksterne undervisere. Der holdes endagskurser på stifts- eller provstiplan, gerne således at der hol-
des en dag af 2-3 gange. Denne type kurser er der ønske om at udbygge med deltagelse fra uddannelses-
institutionerne i Løgumkloster eller fra universiteterne.

Der afholdes almindelig teologisk kursusvirksomhed med en række kursuseftermiddage forår og
efterår efterfulgt af et 2-dages internatkursus.

Der er således allerede en mangfoldighed af forskellige kursustilbud i det enkelte stift.

Der er delte meninger om, hvorvidt supervisionsgrupperne fungerer godt eller ej. Supervisions-
grupper er grupper, der under vejledning dyrker et specielt emne, fx sjælesorg eller konfirmandun-
dervisning, og som er startet som kurser på Præstehøjskolen og Folkekirkens Pædagogiske Institut.
Nogle biskopper mener, at supervision bør begrænses til det enkelte provsti, og supervisor bør være
udvalgt af provst og biskop.

Umiddelbart inden samtalen med hver biskop sendte udvalget et oplæg vedrørende evaluering af
uddannelserne. Oplægget var tænkt som en huskeliste til støtte under selve samtalen. Et af spørgs-
målene var, om der er konkrete projekter i stiftet med samarbejde mellem folkekirken og andre. Det
kan være skole-kirke samarbejde, eller studiekredse og lign. med tværfaglige oplæg.

Skole-kirke samarbejde fungerer i nogle stifter meget godt og i et enkelt stift er der gjort et impone-
rende arbejde, som efter biskoppens mening burde samles op af Efteruddannelsen. I andre områder
er der et velfungerende samarbejde mellem skole og kirke, men uden formel struktur. Det drejer sig
især om de små sogne, hvor præsterne står meget til rådighed i skolerne.

Der har været afholdt tværfaglige dage om flygtningeproblematik ligesom arbejdet og den dermed
medfølgende uddannelse i katastrofeberedskabet i høj grad fremmer det tværfaglige arbejde i stiftet.

Efteruddannelse i det enkelte stift finansieres hovedsagligt af de enkelte stiftsfonde, hvor der årligt
bruges et sted mellem 20.000 kr. og 300.000 kr. Fra 1998 har der årligt været afsat ca. 10.000 kr. af
fællesfonden pr. stift til stiftets egen decentrale uddannelse, men dette beløb rækker naturligvis ikke
langt.

2.2.2 De fremtidige ønsker og behov.

Som det fremgår ovenfor under kap. 1.2.2. er de samlede årlige udgifter i 1998 til uddannelses-
institutionerne 21 mill. kr. Dette beløb er budgetteret til institutionernes drift, hvilket medfører, at
der er disponeret over beløbet. Der er derfor ikke for tiden  mulighed for ud af det samlede budget
at bevilge midler til decentral uddannelse i stifterne, medmindre pengene tages fra folkekirkens egne
uddannelsesinstitutioner.

Et af spørgsmålene til biskopperne i Evalueringsudvalgets brev til biskopperne, jf. bilag 1 var om
man kunne overveje den mulighed, at udgifterne til efteruddannelse omfordeles, således at der til
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hver ansat præst afsættes et beløb til efteruddannelse, enten ved andre end de gængse efteruddannelses-
institutioner eller til etablering af decentral efteruddannelse i stiftet.

En enkelt biskop mente, at hvis man lod pengene følge den enkelte præst, vil dette forudsætte, at der
fastsættes klare kriterier for hvilke uddannelsestilbud, der kan være tale om. Men man kunne fore-
stille sig, at det vil kunne udløse et efteruddannelsestilbud med jævne mellemrum, og at det er
inspirerende for den enkelte præst selv at deltage i tilrettelæggelsen.

Det vil dog samtidig have den effekt, at det kan påvirke mulighederne for at opretholde ekspertviden
på folkekirkens egne uddannelsesinstitutioner, hvis der kommer frit valg.

Heroverfor er der det synspunkt, at pengene hellere skal administreres af stiftet, således at der kan
købes hele kurser fx af universiteterne. Alle stiftes præster vil derved få gavn af pengene.

På spørgsmålet om der er behov for udenlandsk efteruddannelse viste det sig, at det er forskelligt fra
stift til stift, hvor stor interessen er for at kunne tilbyde efteruddannelse i udlandet. Nogle biskopper
mener, at der er for ringe muligheder i dag for studieophold i udlandet. En peger på, at der med den
opbygning, der nu finder sted i EU på uddannelsesområdet, skal der skabes bedre muligheder for
præsterne til at komme til udlandet. Det foreslås, at der etableres et idékatalog over hvilke mulighe-
der, der er for videreuddannelse af præster i udlandet, samt penge til at dække omkostningerne.

Et sådan idékatalog vil naturligt høre hjemme på en af institutionernes hjemmesider.

Flere biskopper efterlyser mulighed for at ansætte en præst, hvis stillingskvote indeholder tid til
idéudvikling og uddannelsesplanlægning for stiftet og provstierne. Der er mange præster, som i
forvejen er specialister på forskellige områder, og de kunne benyttes.

Enkelte biskopper vil gerne have indflydelse på hvilke præster, der tildeles studieorlov og til hvilke
emner.

Endelig peger en biskop på muligheden af, at et større samarbejde med de andre uddannelser inden-
for folkekirken vil medføre langt større respekt grupperne imellem og derved hindre iboende kon-
flikter.
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KAPITEL III
Uddannelsesinstitutionernes selvevalueringer

I forbindelse med at Det Interne Evalueringsudvalg gik i gang med at foretage en vurdering af
folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster har rektorerne for de 5 uddannelsesinstitutioner
udarbejdet en selvevaluering for de enkelte institutioner. Disse selvevalueringer indgår derfor i
Evalueringsudvalgets rapport.

Selvevalueringerne er vedlagt rapporten som bilag 11-14.

Rapporterne har været fremlagt på møde mellem Den Permanente Arbejdsgruppe, biskopperne og
Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelsesinstitutioner for Præster i december 1999, og har herud-
over været emne på et bestyrelsesseminar i begyndelsen af februar 2000.

Pastoralseminarierne anfører i bilag 11, at de stadig underviser på grundlag af erfaringer, som de
studerende ikke har, og at de heller ikke underviser nok på baggrund af de erfaringer, som faktisk
findes. Hvis pastoralseminarierne skal være effektive som indførende undervisning til præsteembe-
det, må undervisningen tilrettelægges på baggrund af løbende indsamlet viden om yngre præsters
arbejde og arbejdsforhold. Her vil et tæt samarbejde med Efteruddannelsen være en fordel.

Der er en for spinkel fagudvikling blandt lærerne. Der burde være mulighed for, at lærere med
samme undervisningsområde på henholdsvis Efteruddannelsen, pastoralseminarierne, Præstehøjskolen
og i stifterne kan mødes til udveksling, oplæg og orientering. Det vil være ønskeligt at ansætte
lærere til at have ansvar for et fagområde på flere af uddannelsesinstitutionerne. Der er behov for
bedre koordination af den praktisk teologiske undervisning på uddannelsesinstitutionerne, således at
det fastlægges hvilket stof, der skal undervises hvor.

Der savnes en bedre kontakt med universiteterne, og hvis dele af efteruddannelsen lægges i stifternes
regi, rejser det også spørgsmål om lærernes faglige udvikling og tilknytning til et fagligt miljø.

Efteruddannelsen er i bilag 12 opmærksom på, at den sidste og 4. kursusuge måske burde ændres til
et ekstra uddannelseskursus indenfor den første ansættelsestid, men det er betænkeligt med et øget
fravær fra menigheden. Det 4. kursus giver netop Efteruddannelsen lejlighed til at frigøre sig fra det
stramme program og inspirere kursisterne til egne studier.

Efteruddannelsen har i øvrigt nogle betænkeligheder ved forøgelse af den decentrale uddannelse i
stifter, idet man skal være opmærksom på, at der er nogle praktiske vanskeligheder, herunder van-
skeligheder med at finde lærerkræfter nok.

For Præstehøjskolens vedkommende, jf. bilag 13 vil det være naturligt, at der finder en sammenlæg-
ning sted af de 2 institutioner i Løgumkloster med en fælles ledelse og fælles administration, men
således at der opretholdes forskellige afdelinger for at sikre, at den høje prioritering af undervisning
for andre grupper end præster fastholdes og udbygges. En sammenlægning vil gøre det lettere at
koordinere udnyttelsen af lærerkræfter, lokaler og kontorpersonale.

Med hensyn til stifternes efteruddannelse gør Præstehøjskolen samtidig opmærksom på, at der er
behov for en fælles gennemtænkning af, hvilken efteruddannelse, der ligger bedst som internatkurser
i Løgumkloster og hvilke, der ligger bedst i stiftsregi som enkeltdagskurser eller som studiekreds-
forløb.
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De teologiske fakulteter har i den senere tid vist interesse for at tilbyde efteruddannelseskurser, for
hvilke der skal betales kursusafgift. Det rejser et spørgsmål om fordeling af de eksisterende økono-
miske midler, og om hvem der skal afgøre, hvilke kurser der er relevante for den enkelte præst.
Præstehøjskolen foreslår, at der nedsættes et fælles udvalg for Præstehøjskolen og fakulteterne, der
kunne styre det fælles udbud af kursustilbud.

Folkekirkens Pædagogiske Institut påpeger i bilag 14, at det ser ud til, at man ved de decentrale
kurser og ved vejledningskurser når længere ud, også til dem, der ikke hører til de pædagogisk
særligt interesserede. Rekruttering til kurser i dag sker alene ud fra det synspunkt, hvad præster og
andre medarbejdere finder interessant og brugbart. Man kunne forestille sig, at man i fremtiden også
stærkere vægtede det synspunkt, hvad arbejdsgiveren finder nødvendigt. Man kunne tænke sig, at
f.eks. biskopper og provster tilskyndede folk til efteruddannelse og var med til at sørge for en bre-
dere fordeling af kursusdage i provstier og stifter – ud fra en beregning om, hvor mange kursusdage
der er til rådighed pr. stift eller provsti.

Instituttet påpeger yderligere, at det er særligt vigtigt for Instituttet, at samarbejde og koordinering
med de decentrale udvalg, institutioner og konsulenter i stifterne fungerer. Instituttet har tilbudt en
årlig studieuge til faglig erfaringsudveksling, studier og fælles projekter, men finder at det er nød-
vendigt med en stærkere koordinering mellem alle de forskellige efteruddannelsesinitiativer, således
at udviklingsarbejdet kunne ske i Løgumkloster, men at den konkrete opfølgning og realisering af et
projekt kunne ske i stifterne. Der bør skabes en mulighed for en stærkere koncentration om og
prioritering af centrale opgaver indenfor religionspædagogisk studie- og projektarbejde.

Endelig gør Instituttet opmærksom på, at Præstehøjskolen og Instituttet i dag reelt fungerer som en
enhed. Under forudsætning af at Instituttets specielle målgruppe - som ikke kun er præster - tilgode-
ses, vil det både fagligt og praktisk være en fordel, at samarbejdet styrkes med fælles ledelse og
administration. En sådan integration vil også være mulig med andre af folkekirkens efteruddannelses-
institutioner.

En anden løsning kunne være en intensivering af samarbejdet mellem institutionerne, så lærerkræfter
efter en fast aftale bruges på de forskellige institutioner. På denne måde vil man få mere gavn af
specialister indenfor de forskellige praktisk teologiske fagområder. En mulighed var fx, at Folkekir-
kens Pædagogiske Institut stod for kateketikundervisningen på pastoralseminarierne, muligvis som
blokseminarier.

Som anført ovenfor har selvevalueringsrapporterne været drøftet på et bestyrelsesseminar. Det var
særligt en drøftelse af en stærkere koordinering mellem efteruddannelsen og pastoralseminarierne,
samt lærernes faglige udvikling, men hoveddrøftelsen koncentrerede sig om en bedre koordinering
af den 2-strengede efteruddannelse – folkekirkens og fakulteternes.
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KAPITEL IV
Udvalgets overvejelser og anbefalinger

1.1.Optakten til Det Interne Evalueringsudvalg

I november 1998 afgav forsknings- og undervisningsministrene en redegørelse til folketinget om de
videregående uddannelsers institutionelle struktur. I redegørelsen blev det bl. a. peget på, at en
strukturreform skulle skabe grundlag for, at der uddannes personer med nye tværgående fag-
kompetencer og/eller med kompetencer på tværs af den eksisterende arbejdsdeling på arbejdsmar-
kedet. Det var samtidig målsætningen, at der skulle skaffes bedre sammenhæng mellem uddannelser
på forskellige niveauer og med efter- og videreuddannelser. Efter- og videreuddannelser burde kunne
rette sig mod personer med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.

Ved Kirkeministeriets udarbejdelse af et oplæg til ministeren om uddannelsernes situation, blev nogle
af de forslag, som var nævnt i redegørelsen til en strukturreform, taget under overvejelse. Selvom
der var tale om langt større og mere komplekse uddannelsesinstitutioner end folkekirkens, var der
tanker, særligt om tværfaglighed i uddannelserne, som kunne indgå i arbejdet i et kommende udvalg.

Redegørelsens tanker er nu udmøntet i en række lovforslag fra Undervisningsministeriet, herunder
bl. a. forslag til oprettelse af Danmarks Pædagogiske Universitet og forslag til etablering af sektor
for Centre for Videregående Uddannelse (CVU’er).

Kirkeministeriets overvejelser gik ud på, om en evaluering af præsteuddannelserne ikke også burde
omfatte de øvrige uddannelser af folkekirkens personale, idet der også inden for disse personale-
kategorier kan være behov for en revurdering af uddannelserne og en højere grad af tværfaglighed
og decentral undervisning.

Det var et spørgsmål for ministeriet, om uddannelserne i deres nuværende form i tilstrækkelig grad
støtter det teamwork, som er den arbejdsform, der er udbredt i folkekirken, og en mere tværfaglig
struktur kunne derfor være at foretrække.

De ansatte på folkekirkens arbejdspladser kommer typisk fra hver sin faggruppe: en præst, en orga-
nist, en graver o.s.v. hver med sin uddannelsesmæssige baggrund. I det mindste sogn er der normalt
en graver og en præst, og i det største kan op til en halv snes af de ansatte have forskellige uddannel-
ser, og der vil normalt ikke være flere med samme uddannelse, men fx en organist og en kordegn osv.
Dette medfører, at dagligdagen vil være anderledes end den, de ansatte lærer at kende under uddan-
nelsen, hvor mange undervises i samme fag og forberedes til samme arbejde. Det daglige arbejde i
folkekirken kan netop karakteriseres ved, at det er et samspil mellem mange, der alle har forskellige
uddannelser, og som sammen i et teamwork skal skabe en helhed.

En afgørende forudsætning for at de ansatte i folkekirken kan fungerer som teamwork er, at der er
samarbejdsånd og -vilje tilstede, og også af den grund kan det være formålstjenligt at indføre tværfaglig-
hed i uddannelserne.

Det er også et spørgsmål, om de nuværende uddannelser for kirkefunktionærer dækker behovet i
folkekirken, eller om de bare er udtryk for vanetænkning, forstået på den måde at opdeling i fag-
grupper ikke nødvendigvis giver de optimale uddannelsesgrupper, da faggrænser i mange tilfælde er
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uden betydning, og måske heller ikke er den mest rationelle opdeling for de små arbejdspladser, som
folkekirken består af.

Samtidig er det klart, at folkekirkens uddannelsesinstitutioner hver for sig er for små til, at der kan
skabes et egentligt forskningsmiljø. Dette førte til overvejelser om at danne et folkekirkeligt aka-
demi, som ville kunne samle alle uddannelser og efteruddannelser under ét, fx med placering i den
kommende Ørestad, men dog med opretholdelse af ganske få decentrale uddannelsessteder, fx et
pastoralseminarium i Århus og en kirkemusikskole i Jylland.

Knyttet hertil kunne man forestille sig en lokal stiftsuddannelse for alle stillingskategorier i hvert stift
under ledelse af biskoppen. Stiftsuddannelsen skulle varetage de dele af grunduddannelserne, der
ville blive lagt ud decentralt og efter- og videreuddannelse, både den del der vil være obligatorisk og
den frivillige, som det så ville være op til stiftet selv at beslutte.

Endelig fandt ministeriet, at det tillige burde overvejes om en reform af uddannelserne også burde
omfatte spørgsmålet om uddannelsestilbud for menighedsrådsmedlemmer.

Der har i mange år været peget på, at dette er et forsømt område. Fra Landsforeningens side og fra
enkelte private kursusudbydere er der kursustilbud rettet mod menighedsrådsmedlemmer, men en
bredere vifte af målrettet undervisning for folkevalgte, som den, der findes på Den Kommunale
Højskole, eksisterer der ikke for menighedsrådsmedlemmer.

Etablering af sådanne kursustilbud i tilknytning til uddannelse og efteruddannelse for kirkens ansatte
ville føre i retning af et kirkeligt akademi.

Et hovedproblem med den nuværende struktur er, at en vis overordnet ressourceplanlægning van-
skeliggøres. Styringen af uddannelserne er i dag henlagt til:

1 bestyrelse for præsteuddannelserne
1 bestyrelse for Kirkemusikskolen i Vestervig
1 bestyrelse for Kirkemusikskolen i Løgumkloster
1 bestyrelse for Kirkemusikskolen på Sjælland
1 kursusudvalg for kordegneuddannelsen
1 kursusudvalg for gravergrunduddannelsen
1 arbejdsgruppe for kirketjeneruddannelsen.

Uddannelserne er tillige spredt på flere kontorer i Kirkeministeriet.

De samlede udgifter på uddannelser i folkekirken udgjorde i 1998 ca. 38.8 mill. kr. Hertil kommer
uddannelsesudgifter for kurser, som menighedsrådene betaler over kirkekassen, samt de udgifter
som stifterne afholder over stiftsfondene.

Forslaget søgte at imødekomme ønsket om en decentral efter- og videreuddannelse ved en geogra-
fisk spredning af uddannelsestilbudene og et større uddannelses- og forskermiljø ved hovedinstitutionen
samtidig med, at det også kunne give lærererne bedre udviklingsmuligheder.

Dette var det mest vidtgående af forslagene, og allerede på det tidspunkt hvor forslaget blev udar-
bejdet, var det sandsynligt, at tiden endnu ikke var inde til en sådan konstruktion.

Hertil kommer, at der i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i efteråret 1999 blev indgået en
aftale om en kommende reform af hele voksen- og efteruddannelsesområdet. Dette reformarbejde
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vil formodentlig medføre, at der ikke kan tilrettelægges egentlige efteruddannelsesinitiativer på kirke-
funktionærområdet, før indholdet af reformen er nærmere kendt.

Men de visioner, der lå bag forslaget om at oprette en hovedinstitution med decentrale stiftsvise
uddannelser, bør dog stadig overvejes.

I oplægget til kirkeministeren foreslog ministeriet, at der blev foretaget nogle undersøgelser og
analyser, inden et eventuelt udvalgsarbejde blev igangsat. Tidligere erfaring har vist, at et egentligt
udvalg ikke altid er det ideelle organ til et sådant analysearbejde, idet udvalget nedsættes, hvorefter
der går en del tid med at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for udvalgets arbejde, og først
herefter påbegyndes det egentlige udvalgsarbejde.

Ved at nedsætte et lille udvalg til at forberede reformarbejdet ville der tillige kunne skabes et bedre
beslutningsgrundlag for sammensætning af det egentlige udvalg og for fastsættelse af kommissoriet.

Det Interne Evalueringsudvalg blev herefter nedsat med den opgave at forberede et eventuelt re-
formarbejde. Udvalget skulle foretage en række analyser og undersøgelser af uddannelsesområdet
med henblik på at skabe et bedre grundlag for en vurdering af området. Evalueringsudvalget ville
kunne udarbejde nogle målsætninger for reformen af præsteuddannelser i folkekirken.

4. 2. Erfaringerne med Uddannelsesloven af 1990.

I det store hele har konstruktionen med en overordnet bestyrelse fungeret godt med mulighed for en
smidig og decentral administration af uddannelserne. Sekretariatsfunktionen for Bestyrelsen og for
Den Permanente Arbejdsgruppe bliver varetaget af Kirkeministeriet, der ligeledes fastsætter løn- og
ansættelsesvilkår m.v. for de ansatte ved uddannelsesinstitutionerne. Herudover er det Kirkemini-
steriet, der godkender uddannelsernes budgetter.

De 2 nye uddannelsesinstitutioner - Efteruddannelsen og Folkekirkens Pædagogiske Institut - har
indfriet de forventninger, der var til uddannelserne ved deres oprettelse.

Efteruddannelsen, fordi den har levet op til ønsket om at skabe et netværk for nyansatte præster, og
et sted, hvor man med ligesindede kan diskutere de problemer, som en nyansat altid kommer ud for.
Til trods for den modstand, der i begyndelsen var mod Efteruddannelsen, fordi den er obligatorisk
og en nyskabelse, så viser det sig, at en høj procent af deltagerne mener, at kurserne har givet dem ny
inspiration til præstearbejdet.

Folkekirkens Pædagogiske Institut, fordi det har haft stor indflydelse på hele det kristendoms-
pædagogiske område, og Instituttet har formået at skabe begyndelsen til en forskningsmæssig profil,
samtidig med etablering af stiftscentraler for kristendomsundervisning og religionspædagogik.

De enkelte uddannelsesinstitutioner har været selvstændige enheder med hver sin rektor. Der har
været et vist samarbejde institutionerne imellem, men der har været savnet mere tværfaglig undervis-
ning, eller som det blev udtrykt på konferencen ” Fremtidens Præst” : at præster ikke tager på kurser
med andre end præster. Andre kulturer skal læres sammen med andre faggrupper, fx socialrådgivere.

Den Permanente Arbejdsgruppe har i den senere tid ikke rigtigt haft nogen funktion, fordi der ikke
synes at være behov for faglig rådgivning til ministeren udover den rådgivning, som Bestyrelsen for
Uddannelsesinstitutionerne giver. Udvalget har stort set kun været brugt - udover tidligere vurde-
ring af ansøgninger til præsternes studieorlov - ved bedømmelser i forbindelse med ansættelse af
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faste lærere og rektorer ved institutionerne, og i de tilfælde kan der ligeså godt nedsættes et ad hoc
bedømmelsesudvalg.

Som anført under pkt. 2. 1. 4. har Præstehøjskolen ikke i den senere tid haft en tilfredsstillende
søgning til deres mere traditionelle lange kurser, men derimod har god søgning til de nyere kursus-
former.

Indførelse af studieorloven for præster og statslig uddannelsesorlov har givet nye muligheder for et
pusterum for den enkelte, som de lange kurser på Præstehøjskolen sikkert tidligere har været brugt
til. Yderligere er Efteruddannelsen og Folkekirkens Pædagogiske Institut med til at forøge det sam-
lede udbud.

Sidst men ikke mindst er de teologiske fakulteter begyndt at oprette efteruddannelseskurser for
præster, hvor indholdet af kurserne ligner det som udbydes fra Præstehøjskolen og Folkekirkens
Pædagogiske Institut. Der kan her stilles det meget relevante spørgsmål, om der overhovedet er nok
kursister til de forøgede efteruddannelsestilbud.

4. 3. Udvalgets anbefalinger.

Et af spørgsmålene i det brev, jf. bilag 7, som udvalget sendte til biskopperne inden interviewrunden,
var formuleret på baggrund af de overvejelser, som Kirkeministeriet havde haft inden Det Interne
Evalueringsudvalg blev nedsat. Spørgsmål var formuleret således:

”Endelig kunne man forestille sig en sammenlægning af folkekirkens uddannelser for præster og for
kirkefunktionærer i en samlet institution. Denne løsning ville skabe bedre mulighed for tværfaglig-
hed i uddannelserne, ligesom der vil være mulighed for at skabe et egentligt forskningsmiljø. Samti-
dig kunne det tænkes, at det måske også ville medføre en bedre udnyttelse af de økonomiske res-
sourcer, der anvendes til uddannelse af ansatte i folkekirken.”

Der var ikke speciel respons på dette spørgsmål, hvilket har bestyrket udvalget i, at tiden til en
egentlig ændring af den nuværende konstruktion endnu ikke er inde.

Efter at have gennemgået uddannelserne med biskopperne og efter at uddannelsesinstitutionernes
selvevalueringer har været behandlet på et bestyrelsesseminar kan Evalueringsudvalget fremsætte
følgende forslag til ændringer og moderniseringer af den nuværende struktur:

· Sammenlægning af Præstehøjskolen med Folkekirkens Pædagogiske Institut, og nedlæg-
gelse af den nuværende rektorstilling ved Præstehøjskolen. Navnet Præstehøjskolen bibehol-
des, men dog således at der opretholdes en struktur, der sikrer varetagelse af det særlige
religionspædagogiske virke og undervisning af andre end præster

· Organisatorisk sammenlægning af pastoralseminarierne med Efteruddannelsen

· Ændring af Efteruddannelsen, således at den 4. kursusuge nedlægges, og de frigjorte res-
sourcer anvendes til decentral uddannelse i stifterne

· Ændring af ansættelsesproceduren for fremtidige lektorer, således at de for fremtiden ansæt-
tes af rektor efter indstilling fra Den Permanente Arbejdsgruppe, og således at de ansættes til
undervisning på samtlige uddannelser. Åremålsansættelse fastholdes, og kun undtagelsesvis
bør åremålsansættelser forlænges
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· Ændring af Den Permanente Arbejdsgruppes sammensætning og opgaver, således at den
kommer til at bestå af rektorerne, repræsentanter for de teologiske fakulteter samt eksperter
udefra, med en af rektorerne som formand på skift. Derved undgås personsammenfald med
Bestyrelsen og den faglige kompetence i arbejdsgruppen styrkes

· Samarbejdet med universiteterne udbygges ved fremtidig løbende dialog, herunder samar-
bejde om fastlæggelse af fælles undervisningsforløb, fx ved uddannelse på universitet kombi-
neret med internatkurser på folkekirkens uddannelsesinstitutioner

· Den Permanente Arbejdsgruppe pålægges opgaver med at tilrettelægge vidensudvikling in-
denfor de enkelte fagområder, herunder koordination af undervisningen på universiteterne
og uddannelsesinstitutionerne

· Af hensyn til den decentrale uddannelse i stifterne skal samarbejdet mellem uddannelserne
og biskopperne/stifterne udbygges, fx ved at biskopperne modtager udkast til kursus- og
undervisningsplaner til brug for planlægning af uddannelsesaktiviteten i stiftet, samt en lø-
bende erfaringsudveksling om de forskellige efteruddannelsesinitiativer i stifterne

· En rammebeskæring af den økonomiske ramme for uddannelsesinstitutionerne til brug for
decentral efteruddannelse i stifterne i et omfang af ca. 100.000 –150.000 kr. pr. stift.

· Udnyttelse af IT, herunder Kirkenettet, til uddannelsesformål, samt til kommunikation fra
uddannelsesinstitutionerne

Der er allerede nu planer om et seminar mellem biskopperne og uddannelserne.

For den del af den decentrale efteruddannelse i stifterne, som ikke kommer til at ligge i institutionernes
regi, må der skaffes de nødvendige økonomiske ressourcer ved en omlægning. En del penge kan
komme fra den nedlagte rektorstilling i Løgumkloster, men nedlæggelser skal til en vis grad kom-
penseres ved ansættelse af yderligere undervisere på timelønsbasis.

Nedlæggelse af den 4. og sidste kursudsuge i Efteruddannelsen vil medføre en besparelse som sam-
men med den rammebeskæring, som er foreslået, kan anvendes til den decentrale undervisning i
stifterne.

Endelig er der blevet peget på yderligere anvendelse af IT i uddannelsen. Efter indførelsen af Den
Nye Kirkebog (DNK) har alle kirkebogsførende sognepræster nu adgang til Kirkenettet, samt en del
yderligere præster, som menighedsrådet har sørget for adgang til. Disse nye teknologiske mulighe-
der gør det muligt at nå ud til en større og bredere målgruppe, og særligt for områder, der som
folkekirken er så geografisk spredt, er det naturligt at tage fjernundervisning via Kirkenettet ind som
en ekstra mulighed. Samtidig bør man sikre, at præster, der deltager i samme kursus, forsynes med
en liste over deltagernes e-mail-adresser, med henblik på at deltagerne kan opretholde kontakten til
de øvrige kursusdeltagere.

Det er nu 10 år siden loven om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præ-
ster blev vedtaget, og man må derfor forvente, at der er områder, som efterfølgende skal tilpasses. I
denne periode er der sket en stor udvikling og forbedring af den folkekirkelige uddannelse, og
udvalget har konstateret, at uddannelsernes omdømme er endog meget godt.

Udvalget har kun fundet behov for ændringer af en sådan karakter, som det er naturligt at finde efter
så lang en periode, og der er tale om ændringer, som efter udvalgets opfattelse, hverken vil kræve en
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lovreform eller en lovændring.

Som anført ovenfor blev Det Interne Evalueringsudvalg nedsat med den opgave at forberede et
eventuelt reformarbejde og at foretage en række analyser og undersøgelser af uddannelsesområdet
med henblik på at skabe et bedre grundlag for en vurdering. Evalueringsudvalget skulle udarbejde
nogle målsætninger for reformen af præsteuddannelser i folkekirken.

Nedsættelse af et større udvalg eller en kommission skal have en opgave af en vis størrelse at tage på
sig, og det er der ikke tale om her, men alene mindre justeringer af den nuværende model. Justerin-
ger der er af udpræget faglig karakter.

Ændringer af en sådan karakter kan ikke berettige det forbrug af ressourcer – hverken i arbejdskraft
eller i økonomiske udgifter – som følger med nedsættelse af et udvalg eller kommission, og der vil
efter Evalueringsudvalgets opfattelse ikke på nuværende tidspunkt kunne komme et resultat ud af et
sådan udvalgs- eller kommissionsarbejde, der svarer til anstrengelserne.

Det Interne Evalueringsudvalg skal derfor anbefale, at det overlades til Bestyrelsen for de Folkekir-
kelige Uddannelsesinstitutioner for Præster at foretage de ændringer og justeringer, der er nødven-
dige for at få den optimale udnyttelse af de ressourcer, der er afsat til uddannelse og efteruddannelse
af præster i folkekirken.
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Bilag 13   Evalueringsrapport vedrørende Præstehøjskolen.

Bilag 14   Evalueringsrapport vedrørende Folkekirkens Pædagogiske Institut.
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