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Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke 

Leadership in profession and innovation in the Church of Norway 

Innhold 

Emnet tematiserer fagledelse og innovasjonsarbeid i 

arbeidet til ansatte innenfor diakoni, kirkelig 

undervisning og kirkemusikk i Den norske kirke. 

Kirkeprofesjonenes identitet, verdier og faglige 

handlingsrom i konteksten av et arbeidsforhold i en 

demokratisk styrt kirkeorganisasjon får særlig 

oppmerksomhet. Emnet vektlegger kirkefagansattes 

roller i innovative og menighetsutviklende prosesser, 

og skal dyktiggjøre til en samskapende praksis i 

menighet og lokalsamfunn. Ulike typer 

samarbeidsformer og tverrfaglighet mellom ansatte 

og i relasjon til folkevalgte og frivillige tematiseres. 

Emnet gir grunnleggende kjennskap til 

prosjektledelse, planarbeid og økonomistyring. 

Emnet gir innsikt i arbeidsgiveransvaret og 

relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker samt 

innsikt i rammebetingelser for utøvelse av fagledelse 

i dagens og fremtidens kirkeorganisasjon. Videre 

tematiseres kirkelige tjenesters organisering og 

finansiering, og hvordan lokale prosesser utformes i 

rammen av helhetskirkelige planer, lover og 

forskrifter. 

 

Hovedtemaer: 

• Fagledelse i en demokratisk styrt 

kirkeorganisasjon 

• Sosial innovasjon og samskaping 

• Organisering, ledelse og samarbeid 

• Frivillighet og frivillighetsledelse 

• Prosjektledelse, planarbeid og 

økonomistyring  

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har avansert kunnskap om fagledelse i Den norske kirke  

• har inngående kunnskap om innovasjonsarbeid og samskaping i menighet og i 

relasjon til lokalsamfunnet 

Emnekode:  

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Valgemne 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår/høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: x timer/uker 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav:  
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• har omfattende kunnskap om kirkens samfunnsoppdrag og kirkelige profesjoners 

identitet, verdier og arbeidsoppgaver  

• har utdypet kunnskap om Den norske kirkes organisering inkludert kirkeansattes rolle 

i relasjon til kirkens folkevalgte organer og frivillighet 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan reflektere omkring egen profesjons fagledelse i lys av arbeidsforholdet og i 

rammen av en demokratisk kirkeorganisasjon  

• kan anvende og analysere metodikk fra prosjektledelse, planarbeid og 

økonomistyring i eget arbeid 

• kan identifisere, initiere og utvikle ulike former for samarbeid og tverrfaglighet i sin 

yrkespraksis og kan formidle skriftlig og muntlig kunnskap fra disse prosessene 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• har samarbeidsevne i innovasjon og samskaping og kan kommunisere relevant teori 

relatert til initiering, ledelse, gjennomføring og rapportering av arbeidsprosesser 

• kan reflektere over relasjonen mellom fagledelse, ledelse og styring og dynamikker 

mellom interne og eksterne rammebetingelser  

• har evne til kritisk tenkning omkring utfordringer knyttet til samarbeid mellom 

profesjonelle og frivillige samt eksterne aktører 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Gruppearbeid 

• Individuelt skriftlig arbeidskrav med refleksjon over faglig problemstilling 

 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Litteraturrapport 500 ord (+/- 10 %) som innleveres på digital plattform    

• Oppgave med refleksjon over faglige problemstillinger knyttet til en eller flere 

læringsutbyttebeskrivelser 1000 ord (+/- 10%)  

• 80% nærværsplikt  

• Deltakelse i studentstyrte grupper  

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig hjemmeeksamen 3500 ord (+/- 10 %) 14 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
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Hjemmeeksamen gis over oppgitt tema. Det er krav om kildehenvisning og litteraturliste. 

Annet 

Opptakskrav: Mastergrad eller bachelorgrad i diakoni, kirkelig undervisning, teologi, 

kirkemusikk eller tilsvarende. Emnet kan søkes innpasset i Master i praktisk teologi 

eller Master i verdibasert ledelse, men det kan også tas som et enkeltemne. 

Det vil være fysiske samlinger og nettbaserte samlinger. 

Litteraturrapporten skal leveres på digital plattform og være tilgjengelig for 

medstudenter. Alle skal kommentere på hver sin litteraturrrapport 

(hverandrevurdering).   
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