
Introduktionsplan for NY PRÆST i Viborg stift 

Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig Sted og deltagere 

    

Ved udnævnelse Udpegning af mentor Provst Lokalt 

Bispeeksamen og 
ordination 

 Biskop Stift. Bispeeksamen afsluttes 
med møde med mentor, provst 
og uddannelseskonsulent 

Indsættelse  Provst Lokalt 

Ved tiltrædelse/ 
Første måned 

Introduktionsmøde, ”Velkomstpakke”, 
Besøg på provstikontor. Præsentation af 
medarbejdere, evt. introduktion til 
kørsels- og ferieindberetning. Tildeling af 
IT-rettigheder. Provst og menighedsråd: 
Indflytningssyn: Bolig, Indretning af 
kontor, PC, telefon mv.   

Provst Lokalt ved provst og 
uddannelseskonsulent, 
provstimedarbejdere og 
menighedsråd 

Ved tiltrædelse Kursus i ”Person” 3 dage Provst It-kursus 

Ved tiltrædelse Indplacering i forløb hos FUV FUV   Elektronisk 

Ved tiltrædelse Udarbejdelse af regulativ (ved 
kvoteansættelse og funktioner) 

Biskop Biskop og provst samt 
stiftskontorchef 

Første måned Indplacering i fagligt netværk under FUV 
(for præster ansat i særlige funktioner) 

Provst Lokalt ved provst, 
uddannelseskonsulent, præst og 
evt. biskop.  

Første måned Møde med kollegaer i team og provsti. 
Herunder præsentation af tillidsmand, 
og arbejdsmiljørepræsentant 

Provst Lokalt 

1-2 måneder Ved første menighedsrådsmøde: 
Forventningsafstemning med 
menighedsråd. Præsentation og 
gennemgang af introduktionsplan 

Provst Lokalt ved provst, præst og 
menighedsråd  

Fra 1-12 måneder Vejledning ved mentor(er) ved minimum 
seks møder, i henhold til ”Mentors 
vejledning af nye præster”.  

Mentor(er) Lokalt ved mentor(er) og præst   

Fra 2-8 måneder Kollegial sparring omkring 
religionspædagogik 

Uddannelseskonsulent Lokalt ved stiftspræsten for 
undervisning samt præsten 

Fra 2-8 måneder Et højmessebesøg med efterfølgende 
kollegial sparring mhp. liturgi 

Uddannelseskonsulent Lokalt ved stiftspræst for 
gudstjeneste/ mentor og præst  

Fra 2-12 måneder Deltagelse i to homiletiske dage fælles 
med de andre nye præster 

Uddannelseskonsulent Lokalt ved den teologiske 
konsulent samt de nye præster 

Fra 2-12 måneder  Deltagelse i obligatorisk introkursus for 
førstegangsansatte på tværs af 
faggrupper 

Biskop  Stift 

Fra 2-8 måneder Deltagelse i FUV-kursusdag vedrørende 
undervisning af børn og unge med 
særlige behov 

FUV Regionalt ved FUV 

Ca. 5 måneder Deltagelse i arbejdsvejledningskursus (1 
dag)  

FUV Stift/Regionalt 

Ca. 6 måneder Uddannelseskonsulentens opfølgende 
besøg hos præsten vedrørende 
arbejdsvejledning.  

Uddannelseskonsulent Lokalt - ved 
Uddannelseskonsulent og præst 

Fra 4 – 8 måneder Evt. øvrige kursusdage/netværk ved 
særlige uddannelsesbehov 

Uddannelseskonsulent i 
samarbejde med FUV 

Lokalt ved provst, præst og 
uddannelseskonsulent 

Efter otte måneder Første obligatoriske 
efteruddannelseskursus 

FUV Landsdækkende ved 
studielektor og præst 

Fra 8-18 måneder  Evt. uddannelsesdage og netværk med 
andre nye præster i stiftet 

Uddannelseskonsulent, 
evt. i samarbejde med FUV 

Stiftet ved 
uddannelseskonsulent og præst 

Ca. 12 måneder MUS Provst Lokalt. Provst og præst 

Efter senest 20 
måneder 

Andet obligatoriske 
efteruddannelseskursus 

FUV Landsdækkende ved 
studielektor og præst 

Efter senest 20 
måneder 

Afrundingssamtale. Holdes i bispegården 
og afsluttes med frokost med biskoppen 

Provst Stiftet ved biskop, provst, præst 
og uddannelseskonsulent  
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