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Menighedsfakultetet under Analyse Danmarks lup. Hvad så de?
Menighedsfakultetets bestyrelsesberetning 2021
Til Menighedsfakultetets (MF’s) årlige repræsentantskabsmøde den 18.9. aflagde bestyrelsesformand Sune
S. Skarsholm bestyrelsens beretning for det forgangne år. Her følger kort et par af hovedpunkterne.
MF set udefra
Analyse Danmark har i 2020 gennemført en omfattende undersøgelse af, hvordan en række interessenter:
opfatter uddannelsesinstitutionen. Resultatet af analysen forelå i november 2020 i form af en rapport til
bestyrelse og ansatte med titlen: Evaluering af synet på Menighedsfakultetet med henblik på input til
udvikling af strategi og rekruttering af studerende. Analysens hovedkonklusioner er blandt andet:
• MF har en stærk berettigelse og relevans i kraft af, at vi lader forskning og undervisning have et
konfessionelt (evangelisk-luthersk) grundlag.
• MF er med til at sikre mangfoldighed i teologisk undervisning og forskning i Danmark, så universiteterne
ikke har monopol.
• Uddannelsen på MF ses som et vigtigt bidrag i en tid, hvor der er præstemangel i folkekirken.
• MF er en seriøs og stærkt fagligt funderet uddannelsesinstitution.
• MF’s evangelisk-lutherske udgangspunkt og det trygge nære studiemiljø er væsentlig for at tiltrække
studerende med samme baggrund som MF.
• MF opleves som meget synlig internt i miljøet, men har en svagere offentlig profil.
Analysen har givet et godt afsæt for at vælge følgende tre strategiske fokuspunkter: Udvikling af
kommunikations- og imagestrategi, indsats for øget studenteroptag samt styrke den indtægtsgivende
forretning.
Strategiske samarbejdspartnere
Bestyrelsens vision er at opbygge kraftcentre for kristen praksis og tænkning gennem strategiske
partnerskaber med organisationer, der baserer sig på en kristen tænkning og forståelseshorisont, og som
udfolder det i en konkret praksis. Forsknings- og uddannelsesmiljøet på MF vil have stor gevinst af
partnerskaber med teologiske praktikere inden for ledelse og (religions)pædagogik, psykologi og sociologi,
kunst og kommunikation mm. Netop nu står MF med en unik mulighed for at udvikle nye strategiske
partnerskaber, da der i det projekterede byggeri af et seks-etages hus på matriklen bliver et
erhvervslejemål i stueplan på 555 m2.
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