
 

 

Folkekirkens lederuddannelse for personaleledere 

Et samarbejde mellem Kordegneforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd er resulteret i en 

lederuddannelse skræddersyet til dig, der er personaleleder i folkekirken. Forløbet giver dig opdateret 

viden og konkrete redskaber i din rolle som leder indenfor det folkekirkelige område. På de 7 

undervisningsdage får du et overblik over dine ledelsesopgaver, og du bliver klogere på dig selv som leder. 

Du får indgående viden indenfor tre felter: 

• Folkekirken som organisation 

• Personalejura i folkekirken 

• Personaleledelse  

Modul 1: Leder i folkekirken – 2 dage 
Folkekirkens organisation i et ledelsesperspektiv 

• Ledelsesstrukturen i folkekirken  

• Politisk ledelse, demokrati og organisationsforståelse af folkekirken  

• Menighedsrådet som arbejdsgiver: fundamentet for den daglige leders funktion 

• Menighedsrådets samvirke og arbejdsform  

• Rollen som daglig leder i folkekirken   

• Samspillet med øvrige ledere: kontaktperson, præster. 

 

Lederrollen i folkekirken  

• Ledelsesperspektivet på opgaverne i folkekirken 

• Strategisk spændingsfelt mellem menighedsrådet og medarbejdernes/menighedens behov og 

ønsker 

• Gennemslagskraft, ledelsesrum, effekt og personligt lederskab 

• Jungs typologi: Personlighedstyper og eget engagement (inkl. JTI-test) 

 

Modul 2: Personalejura i folkekirken - 2 dage 

Personalejura: god arbejdsgiveradfærd i det offentlige 

• Offentlig ledelse  

• God administration, forvaltning og arbejdsgiveradfærd i folkekirken 

• Ledelsesret og- pligt 

• Ansættelse fra A-Z (herunder rekruttering af den rette medarbejder) 

• Ansættelsesret og sanktionsmuligheder  

• Den daglig leders opgaver ift. arbejdsmiljø  



 

 

 

 

Personalejura: overenskomster, planlægning og ressourceforståelse  

• Overenskomster i folkekirken 

• Arbejdstidsplanlægning (herunder rådighedstid og rammetid og samarbejdet med præster om 

arbejdstider) 

• Ferie 

• Sygdom 

• Lønforhandling 

 

Modul 3: Ledelse af folkekirkens medarbejdere - 2 dage 

Dialogen med medarbejdere  

• Personalepolitikken som bindeled 

• Ledelse af kirkens forskellige fagprofessioner   

• Kommunikation og samarbejde  

• MUS-samtaler  

• Persontypers betydning i kommunikationen – (bl.a. Jungs typologi) 

 

Ledelse af medarbejdere, motivation og engagement 

• Motivation af medarbejdere - motivationsteori 

• Anerkendelse og problemløsning  

• Den svære samtale 

• Konfliktløsning  

• Medarbejdernes uddannelsesmuligheder i folkekirken 

 

Opsamlingsdag og netværksetablering – 1 dag 

Kursisterne får mulighed for at komme med input til indholdet af netværksdagen. 

Datoer 
• Modul 1: Leder i folkekirken 

o Den 13. – 14. september 2021 

• Modul 2: Personalejura i folkekirken 

o Den 04. – 05. oktober 2021 

• Modul 3: Personaleledelse 

o  Den 01. – 02. november 2021 

• Opsamlingsdag og netværksetablering  

o Den 22. november 2021 



 

 

 

Målgruppe 
Ansatte, der har daglig ledelsesfunktioner, eller medarbejdere hvor menighedsrådet på sigt arbejder mod 

at medarbejderen skal varetage ledelsesfunktionen. 

Kursussted 
Uddannelsens afholdes på Hotel Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150 - 7000 Fredericia 

www.fuglsangcentret.dk - www.facebook.com/fuglsangcentret 

Modul 1-3 afholdes som internat med overnatning og fuld forplejning.  Modulerne gennemføres fra kl. 

10.15-17.00 på første internatdag og fra 8.00-15.00 på hjemrejsedagen.  

Opsamlingsdagen den 22. november 2021 afholdes fra 10.15-16.00.  

Aften aktiviteter 

Idet modul 1-3 afvikles som internat, er der planlagt følgende aften aktiviteter (efter spisning). 

• Den 13.september: Sanseunivers - Over Stok og Sten. Vi udfordrer vores sanser på sansestien. Vi får 

mørkebriller på, blindestokken i hånden og føler os frem på sansestien, hvor vi kommer igennem en 

udfordrende og sjov rute. At navigere rundt uden synssansen kræver tillid til både sine omgivelser, 

og den man har med ved sin side.  

• Den 4. oktober: Oplæg om arbejdsglæde og social kapital v/ Hans Hjerrild Folkekirkens 

Arbejdsmiljørådgivning 

• Den 1. november: Etablering af netværk v/ underviserne 

Pris undervisning, forplejning og overnatning 
Kursusprisen for undervisningen og materialer for alle 7 undervisningsdage er kr. 12.850, - 

Samlet pris for overnatningen og forplejning (3 overnatninger i enkeltværelse og fuld forplejning på alle 7 

undervisningsdage) er kr. 5.900, - 

Uden overnatning er prisen for fuld forplejning for alle 7 dage kr. 4.060, - 

I undervisningen indgår en personlig JTI-test, som du udfylder online og får udleveret på uddannelsen.  

Hvis du ønsker at blive endnu klogere på dig selv som leder, kan du tilkøbe personlighedstesten PROFIL. 

Testen udfyldes online og udviklingskonsulent fra Landsforeningen af Menighedsråd giver dig en individuel 

tilbagemelding af ca. 1½ - 2 timer. Test og individuel tilbagemelding koster kr. 2.400, -.   

Tidspunkt for den individuelle tilbagemelding aftales mellem kursist og konsulent. 

 

http://www.facebook.com/fuglsangcentret


 

 

 

Tilmelding 

Tilmelding skal ske til kursus@menighedsraad.dk  

Tilmeldingsfrist den 10. august 2021.  

Ved tilmelding bedes oplyst: Navn, telefonnummer, mail, eventuelle allergier, hvorvidt du ønsker 

overnatning og personlighedstesten (PROFIL). 

Undervisere 

I får tre undervisere på uddannelsen:   

 

Vivi Rolskov Jensen, MPA og Cand.mag. i antropologi har i en lang årrække arbejdet med ledelse og 
organisation i både private og offentlige virksomheder. Hun har stor erfaring i: 

• ledelse og ledelsesudvikling 

• organisation og udvikling 

• personaleledelse, motivation og engagement 

• politisk ledelse og forvaltning 

• coaching og konflikthåndtering. 

 

Lisa Junge Jensen, Cand. scient. adm. har i en lang årrække arbejdet i både private og offentlige 
virksomheder. Har bl.a. arbejdet med kompetenceudvikling i den offentlige sektor ud fra en systemisk 
anerkendende tilgang. Hun har stor erfaring med at:   

• udvikle og afholde kurser i kommunikation, motivation og ledelse i det offentlige 

• udvikle organisationer ud fra anerkendende teorier 

• udvikle redskaber og kurser i de svære samtaler, MUS mm. 

• tilrettelægge og gennemføre teambuilding 

• coaching og konflikthåndtering 

• certificeret i personlighedstestene PROFIL og MBTI. 

 

Tina Louring, Cand.jur. har en baggrund i den statslige forvaltning og har mere end 10 års ansættelse i 

Landsforeningen af Menighedsråd i bagagen. Hun er ekspert i; 

• menighedsrådsloven 

• juridiske forhold i folkekirken bl.a. forvaltningsloven mm 

• rådgivning i personaleadministrative forhold  

• udvikling og undervisning på lang række af Landsforeningens kurser. 

 

mailto:kursus@menighedsraad.dk

