For Menighedsfakultetets BA-uddannelse, årgang 2013, vil der i ugerne 39-41
2016 (dvs 26. sept – 16. okt) ikke være undervisning, men praktikperiode.
Som hovedregel gælder følgende:
Medlemmer af folkekirken skal indgå praktikaftale med en sogne- eller
valgmenighed i folkekirken, subsidiært en luthersk frimenighed. Medlemmer af
andre kirker træffer aftale med faglæreren.
I særlige, velbegrundede tilfælde kan der efter aftale med faglæreren indgås
praktikaftaler med kirkelige organisationer eller andre. Men hovedsigtet er
præstepraktik!

Hvad kan ventes af praktikanten?
1. Der forventes loyalitet over for praktikstedets værdier og arbejdsform samt
respekt over for ledelse og kolleger.
2. Der tilstræbes klare aftaler om opgaver, deadlines og kommandoveje.
3. Man sørger selv for transport og forplejning.
4. Efter praktikperioden skriver den studerende et refleksionspapir (placement
paper) over praktikperioden. Dette papir indgår i eksamensbedømmelsen.
Hvad kan ventes af praktikstedet?

Formålet
MF’s BA-uddannelse følger de samme bekendtgørelser som de statslige fakulteter,
men har inden for disse rammer kunnet fastlægge en uddannelse med større rum
for praktik. Det er en del af visionen for de forskellige aspekter af en ordets
tjeneste. Og både erfaring herfra og evt udtalelser fra praktiksteder kan være af stor
betydning for fremtidige ansættelser.

1. Praktikanten modtages af den praktikansvarlige og introduceres til menigheden,
til kolleger og til arbejdsgange.
2. Realistiske opgaver og deadlines aftales og nedskrives.
3. Praktikanten indbydes til samtale(r) om tjenestens hverdag.
4. Hvis den studerende ønsker det, kan den praktikansvarlige skrive en evaluering
af forløbet samt evt en udtalelse til praktikantens eget brug.
Hvilke arbejdsopgaver kan tænkes?

Kontakten
Det vil være den enkelte student, som finder og træffer aftale med det enkelte
praktiksted. For efteråret 2016 skal aftalen være indgået og videresendt til
faglæreren inden fredag d. 3. juni. Det er ikke nødvendigt, at indholdet skal
godkendes på forhånd; faglæreren skal blot orienteres herom.
Det skal præciseres, at MF’s BA-uddannelse er principielt åben for
studerende af enhver overbevisning. MF’s trosgrundlag og bibelsyn er
retningsgivende for undervisere og bestyrelse osv, men ikke for de studerende.
Hvis praktikant og praktiksted ikke på forhånd er kendt med hinanden, anbefales
derfor en forudgående åben samtale om personligt ståsted osv.
Vi opfordrer til, at der vælges praktiksteder, der ikke i for høj grad ligner den
menighedssammenhæng, man selv kommer fra!
Faglæreren står til rådighed for rådgivning og samtaler, hvis konflikter skulle vise
sig uløselige. Men derudover er det en afgørende del af praktikerfaringen, at man
selv udfordres til at løse problemer og pleje relationer. Effektivitet og dygtighed er
intet værd i en kold eller mistænksom atmosfære!

Praktikant og praktiksted udfordres til at tænke både kreativt og studierelevant.
Hermed menes, at opgaverne vel skal være studierelevante, men at et bredt
spektrum af opgaver bør kunne indgå herunder. Som eksempler kan nævnes:
– sidde med ved dåbs-, vielses- og begravelsessamtaler
– deltage i menighedsrådsmøder, medarbejdermøder
– deltage i
juniorarbejde
konfirmandarbejde
minikonfirmand- og konfirmandundervisning
en diakonal tjeneste
besøgstjeneste,
– udføre forkynderopgaver
ved højmesse
ved særgudstjenester
på plejehjem
på soldaterhjem
– gennemføre undervisningsopgaver
– forberede
møder
højmesse
rytmisk gudstjeneste
hverdagsgudstjeneste

foredrag
– være observatør under vejlednings-, mentor-, supervisions-, terapi -eller
sjælesorgssamtaler
– udføre afgrænsede og afsluttede projekter:
PR-fremstød
forberedelse af evangelisationsfremstød
artikler til kirkeblad
redigere, læse korrektur
planlægningsprojekter
lokalt forskningsprojekt
etc.
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