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Medlemmerne af Eksternt og Akademisk Råd  

M Ø D E R E F E R A T  20. MARTS 2017 

Forum Fællesmøde i Eksternt og Akademisk Råd  

Møde afholdt 17. marts 2017 kl. 12.00-13.30  

Sted Lok. 6B-0-22, Karen Blixens Plads 16, 2300 København 
S. 

 

Referent Torben Rytter Kristensen  

Til stede 
Kirsten Busch Nielsen, Carsten Selch Jensen, Torben Rytter Kristensen, 
Niels Kastfelt, Christine Põder, Peter Fischer Møller, Peter Skov-Jacobsen, 
Hans Vium Mikkelsen, Marianne Zibandtsen, Irene Larsen, Signe Malene 
Berg, Henrik Bach, Henrik Brandt-Pedersen, Birgitte Stoklund Larsen, Gitte 
Buch-Hansen, Niels Henrik Gregersen, Stig Jensen 
 
Afbud 
Søren Abildgaard, Mette Juhl Vedel, Anna Vind 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat/noter fra møde 14. oktober 2016. ./. 

3. Meddelelser. 

3A. Fakultetets meddelelser: 

a. Flytning af medarbejdere, studerende og bibliotek fra Købmagergade 44-
46 til 3.600 m2 på Søndre Campus gennemført i perioden 12. januar - 14. 
februar 2017. Undervisningen begyndte som planlagt 6. februar. 



 

SIDE 2 AF 6 Forårssemesteret går med ibrugtagning, udbedring af fejl og mangler samt 
tilpasning af traditioner og vaner.  

b. Henrik Wegener er tiltrådt som rektor for Københavns Universitet 1. 
marts 2017. 

c. Skrivelser fra biskopperne til uddannelsesministeren/styrelsen af hhv. 5. 
og 12. januar 2017 om hhv. dimensionering og begrænsning af 
dobbeltuddannelse ./. 

d. Høring om begrænsning af dobbeltuddannelse. Det Teologiske Fakultets 
bidrag til KU’s høringssvar af Loven efterfølgende ændret, så der gælder en 
”karenstid” på 6 år efter første uddannelse. ./. 

e. Censorudvalgets rapport (høring afsluttet 27. februar 2017). ./. 

f. Vedr. lovforslag om ændring af styring af universiteter. ./. 

g. Nyt kommissorium for og nye medlemmer af Det Teologiske Fakultets 
Udvalg vedr. Efter- og Videreuddannelse. Om arbejdet med udbud af kurser 
med sigte på efter- og videreuddannelse. ./. 

3B. Aftagerrepræsentanternes meddelelser.  

4. Rekruttering til teologistudiet. Ved prodekan, studieleder Carsten Selch 
Jensen. 

a. Orientering om Åbent Hus 1. marts 2017. Orientering om studiet på 
studier.ku.dk. Trykt pjece forelægges ved mødet.  

b. Gymnasiekontakt. Ressourcerum til AT-projekt også oprettet januar 
2017, da AT består endnu. Besøgsordning. Gymnasielærerkurser.  

c. Akademiet for Talentfulde Unge. Besøg på fakultetet i 2016 og igen i 
2017. 

d. Det folkekirkelige initiativ: blivpræst.dk  

5. Sikring af uddannelseskvalitet.  

a. Status for ansøgning om institutionsakkreditering. Udkast til rapport 
modtaget 27. februar 2017.  

b. Teologiuddannelserne evalueres i 2017. 

Aftagerpanelet forudsættes at bidrage ved drøftelse af den 
dimittendundersøgelse for teologi, der udarbejdes hvert tredje år, og som 
indgår i uddannelsesevalueringen (der finder sted hvert sjette år). Indledning 
og oplæg til drøftelse ved Carsten Selch Jensen. 

Dimittendundersøgelse for teologi. ./. 

Aftagerpanelet vil ved næste møde modtage (sammenfatning af) 
uddannelsesevalueringen. 



 

SIDE 3 AF 6  

6. Drøftelse: Kirke- og teologihistorie i det teologiske studium.  

Oplæg ved afdelingsleder, lektor Niels Kastfelt.  

7. Evt., derunder næste møde (fællesmøde med Eksternt Råd fredag den 3. 
november 2017 kl. 11.30). 

 
1. 
Rådet godkendte dagsordenen. 
 
2. 
Rådet godkendte referat/noter af fra møde 14. oktober 2016. 

 
3A. 
a) Flytning er nu gennemført: Der er fokus på fejl og mangler samt 
udbedring heraf. Endvidere arbejdes der i samarbejde med de studerende om 
forbedring af studiemiljøet. De studerende har ønsker om flere læsepladser 
og et bedre indgangsparti. 
 
b) Henrik Wegener er tiltrådt som rektor for Københavns Universitet 1. 
marts 2017. I slutningen af maj besøger rektor fakultetet for at møde 
ledelsen og føre dialog med medarbejderne. Endvidere har universitetet fået 
en ny bestyrelsesformand. Mads Krogsgård Thomsen, der er 
koncerndirektør for forskning og udvikling på medicinalkoncernen Novo 
Nordisk, er ny formand. 
 
c) Skrivelsen fra biskopperne til uddannelsesministeren/Styrelsen af hhv. 5. 
og 12. januar 2017 om hhv. dimensionering og begrænsning af 
dobbeltuddannelse blev kort drøftet. Fakultetet kvitterede for initiativet. 
Svar fra ministeren afventes. 
 
d) Rådet fik en kort orientering om fakultetets synspunkter på begrænsning 
af dobbeltuddannelse. Rådet kvitterede for synspunkterne og delte 
fakultetets bekymring om, at begrænsningen kan medføre et fald i søgning 
til teologiuddannelsen  
 
e) Rådet fik en kort orientering om censorudvalgets rapport. Da KU har 
deltaget i arbejdet, afgives et kort høringssvar på rapporten. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  
f) Rådet fik en kort orientering om ændringsforslaget, og rådet deler 
universitetets bekymring om overstyring og manglende inddragelse af 
studerende og medarbejdere i udpegningsarbejdet til bestyrelsen. 



 

SIDE 4 AF 6  
g) Det nye kommissorium for og nye medlemmer af Det Teologiske 
Fakultets Udvalg vedr. Efter- og Videreuddannelse blev præsenteret. Ansvar 
og opgaver er præciseret. 
 
3B. 
Fra bordrunden kan nævnes, at Irene Larsen oplyste, at Tue Hækkerup var 
tiltrådt som ny institutchef for Institut for Skole og Læring ved Metropols 
Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet. Peter Fischer-Møller orienterede 
om dannelseskonference den 27. april i Nyborg. Peter Skov-Jakobsen 
orienterede kort om udvalgsarbejdet vedr. præstemangel. 
 
4.  
Prodekan, studieleder Carsten Selch Jensen gav en grundig redegørelse af 
fakultetets initiativer jf. a, b og c for at sikre rekrutteringen af studerende til 
fakultetet, ligesom blivpræst.dk (jf. d) blev drøftet. 

Under redegørelsen drøftede rådet også frafaldsproblematikken. Der er stor 
fokus på denne problematik, og der kan ikke umiddelbart gives et entydigt 
svar på det høje frafald. Fakultetet oplyste ligeledes, at der var fokus 
fremadrettet på karrievejledning. 

Rådet tog redegørelsen til efterretning og understregede vigtigheden i dette 
arbejde. Ligesom rådets medlemmer tilkendegav, at de gerne ville bidrage 
til arbejdet, hvis det kunne være hensigtsmæssigt. 

Mht. konkrete forslag blev det noteret, at direkte kontakt til højskoler (evt. 
udvalgte højskoler) om uddannelsen kunne være et rekrutteringsværktøj. 

5.  

a) Dekan Kirsten Busch Nielsen gav en kort status for ansøgning om 
institutionsakkreditering. KU forventes at blive betinget positivt 
akkrediteret. At det ikke ender med en fuld akkreditering, skyldes to ”små” 
forhold (kontrol af forskningsdækning og eksterne eksperter). Begge forhold 
kan KU hurtigt justere i kvalitetssikringspolitikken og derved leve op til 
akkrediteringspanelets krav.  

b. Teologiuddannelserne evalueres i 2017. 

Evalueringsprocessen blev kort gennemgået, herunder at aftagerpanelet 
forudsættes at bidrage ved drøftelse af den dimittendundersøgelse for 
teologi, der udarbejdes hvert tredje år, og som indgår i 
uddannelsesevalueringen (der finder sted hvert sjette år).  

Prodekan, studieleder Carsten Selch Jensen gennemgik herefter 
dimittendundersøgelse for teologi.  



 

SIDE 5 AF 6 Datagrundlag: 240 er inviteret, svarprocent 47 pct. 53 pct. har altså IKKE 
svaret. Der er blevet spurgt til følgende temaer: 

 Nuværende jobsituation 
 Sammenhæng imellem uddannelse og arbejdsmarked 
 Vejen til det første job 
 Uddannelsen i forhold til egne forventninger 
 Dimittendernes vurdering af uddannelsen 
 (Bachelorernes jobsituation) 

 
Nuværende jobsituation  
Kandidater (KA): 70 pct. i job 
Bachelorer (BA): 60 pct. studerer  
 
Jobs 
69 pct. er fastansatte (hovedparten som præster), og 19 pct. er i vikariater 
(formodentlig også præstejobs).  
Primært ansatte i folkekirken (hovedstaden; Syddanmark; Midtjylland); de 
fandt jobbet gennem fagbladet (Præsteforeningens Blad). To er ansat i privat 
virksomhed. Heraf angiver én, at der er relevante faglige kompetencer fra 
uddannelsen, som er vigtige i det nuværende job. 
 
Sammenhæng imellem uddannelse og arbejdsmarked 
Hovedparten angiver, at der er en klar faglig sammenhæng imellem 
uddannelse og job, og angiver derudover, at uddannelsen i høj grad/i nogen 
grad har klædt dem på til jobbet. 
Forslag om mere praktik/projektorienterede forløb (allerede nu en mulighed, 
men den benyttes ikke særlig meget af fakultetets studerende, der 
efterlyser’kroge’ fra arbejdsmarkedet). 
85 pct. angiver, at de IKKE har haft et ikke-obligatorisk praktikforløb. 
Bedre/mere karrievejledning efterspørges – det er som nævnt under punkt 4 
et sted, hvor fakultetet opruster. 
Generelt finder kandidaterne at have opnået de rigtige kompetencer gennem 
uddannelsen (angives også som årsag til, at de fik job) 
 
Vejen til det første job 
29 pct. fik job, før de var færdige; 26 pct. inden for 0-3 måneder; 24 pct. 
indenfor 4-6 måneder. Mange har studiejob (74 pct.), hvorigennem de fik 
yderligere relevante kompetencer. 
 
Uddannelsen i forhold til egne forventninger: 
53 pct. mente uddannelsen i høj grad levede op til forventningerne; 33 pct.i 
nogen grad. 71 pct. angiver, at de ikke ændrede jobmål undervejs. 
 



 

SIDE 6 AF 6 Dimittendernes vurdering af uddannelse  
66 pct. mente at KA’s forskellige elementer bidrager til det samlede mål for 
læringsudbyttet. 
Faglig progression/jævnt fordelt arbejdsbelastning: mindst halvdelen siger 
ja.  
Pædagogiske kompetencer: KA 65 pct. i nogen grad; BA 31 pct. i høj grad, 
53 pct. i nogen grad. 
Faglige kompetencer: KA 93 pct. i høj grad; BA 98 pct. i høj grad. 
 
33 angiver en stillingsbetegnelse: heraf 28 ’præster’, 2 konsulenter, børne 
og ungemedarbejder, kirketjener. 

Rådet tog gennemgangen til efterretning. Der var enighed i rådet om, at 
svarprocenten kunne ønskes højere. Men pejlingerne må naturligvis indgå - i 
det omfang, det giver mening – i det videre arbejde med uddannelserne.  

Rådet vil ved næste møde modtage (sammenfatning af) uddannelses-
evalueringen. 

6. 

Lektor og afdelingsleder Niels Kastfelt præsenterede kirke- og 
teologihistorie i det teologiske studium. 

7. 

Indvielse af Søndre Campus finder sted den 22. maj 2017 kl. 14.00. 
Medlemmerne af Eksternt Råd inviteres. 
 


