
Skabelon for vejledning af nye præster 
 
Vejledningen finder sted det første ansættelses år.  
 
Vejledersamtalerne skal gerne kunne være fortrolige og åbenhjertige kollega-til-kollega-samtaler 
og kan derfor ikke sammenlignes med evt. supervision eller kurserne på efteruddannelsen – 
selvom nogle af emnerne måske er de samme.  
 
Man mødes efter behov, men minimum 6 møder aftales på forhånd, så der er sikkerhed for 
kontinuiteten.  
 
Et udgangspunkt kan være 2 timers samtale, hvor den første time er forefaldende og ”siden sidst”. 
Den anden time bruges på et eller flere aftalte temaer. Dette sikrer, at der er plads til det akutte 
men også rum for det mere fremadrettede.  
 
Indhold og temaer for de 6 møder kunne se således ud:  
 
1. møde (foreslås holdt i kirken)  
Der kan ses tilbage på bispeeksamen og ordination og deles tanker om dét at være præst, så man 
lærer hinanden lidt at kende. Det er oplagt at hjælpe den nye præst med at finde sig til rette i 
kirkerummet/kirkerummene - måske gennemgå en hel højmesse evt. med dåb, så alle de små 
problemer, der kan opstå, bliver belyst og afklarede. Hvad vil man med sin liturgiske optræden 
gerne signalere? Det vil derfor være en fordel, om første møde kan finde sted inden indsættelsen. 
Måske også en snak om præstekjole og messeklæder.  
Er der tid, kan også begravelser og vielser berøres.  
 
2. møde (kan evt. også foregå i kirken)  
Temaerne kan være samtalerne: dåbs-, begravelses- og vielsessamtalerne. Forskellen det gør, om 
de foregår i kirken, på kontoret eller i hjemmet. Indhold og form på samtalerne. Her kan også 
sjælesorgssamtaler og husbesøg berøres. Er det ikke nået ved første møde, kan begravelses- og 
vielsesliturgi gennemføres i rummet.  
 
3. møde  
Menighedsråd og kirkebetjening. Det er af enorm betydning for arbejdsklima og – glæde, hvordan 
samarbejdsrelationerne er. Et menighedsråd kan være en byrde eller en kæmpe ressource og 
støtte. Samtale om præstens rolle i menighedsrådet og til møderne. Samarbejdet med de andre i 
kirkebetjeningen. En snak om tjenesteboligen kan også komme ind her, hvis man bor i en sådan.  
 
4. møde  
Konfirmander og undervisning. Forholdet til konfirmandforældre. Samarbejdet med andre kolleger 
og skolerne. Om at finde ens egen ”stil”. Om selv at holde foredrag og andet (litteraturkredse, 
bibeltimer m.v.) i sognet/sognene. Om at stå for sognearrangementer.  
 
5. møde  
Administration, kontorhold og sagsbehandlinger. Snak om gode rutiner – om at holde orden i kaos. 
Om stress og fordeling af arbejdet – både i forhold til sig selv og andre. Snak om ferier, fridage, 
tjenester for kolleger og vigtigheden af at finde muligheder for at kunne koble fra. Snak om 
præsters ”arbejdstid” og ”fritid” og familieliv.  
 
6. møde  
Hvordan vil DU gerne være præst? Snak om præsternes mange ”kan”-opgaver (se evt. 
præstespejlet i Præsteforeningens blad 11/2005 s. 216).  
Snak om, hvordan man får sat sine egne evner og lyster i spil på det sted, hvor man er præst. 
Efteruddannelse og pleje af interesser.  
I øvrigt vil det være fint, om man kunne komme til mindst en tjeneste hos hinanden inden for 
vejledningsperioden – med efterfølgende snak om det oplevede.  


