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Forord

Nærværende rapport er en opsamling af erfaringerne med Favrskov 
Provstis projekt Akademi for Præstekadetter i perioden 2019-21. Når vi har 
foretrukket at bruge udtrykket erfaringsopsamling frem for evaluering 
skyldes det, at dette giver mulighed for ikke kun at forholde os snævert til 
de opstillede målsætninger, men også at inddrage andre perspektiver, som 
har vist sig vigtige undervejs. 

Formålet med rapporten er dels at give en præsentation af akademiets bag-
grund (kapitel 1) og arbejdsform (kapitel 2), dels at analysere projektets 
pædagogiske tilgang (kapitel 3) og dets modtagelse blandt forskellige ak-
tører: præstekadetterne (kapitel 4), provstiets præster (kapitel 5) og me-
nighedsrådene (kapitel 6). På denne baggrund løftes nogle temaer frem til 
overvejelse (kapitel 7), inden der konkluderes på de opnåede mål (kapitel 
8). Afslutningsvist perspektiveres der til udviklingsmuligheder for uddan-
nelsen og folkekirken som aftager (kapitel 9).

Rapporten, som den foreligger, er blevet til i et samarbejde mellem Favr-
skov Provsti og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Med 
dette menes, at beskrivelsen af akademiets baggrund og struktur er lagt i 
hænderne på provstiet, mens FUV har stået for analysen og drøftelserne 
af de opnåede resultater. Det indledende kapitel (De første mål af en præ-
steskjorte) er således skrevet af provst Anders Bonde. Akademileder Eva 
Pedersen har forfattet kapitel 2 (Akademiets struktur og arbejdsform). Ka-
pitlerne 3-10 er forfattet af lektor Lars Sandbeck, vidensmedarbejder Mai-
ken Friischman Larsen og teologisk vidensmedarbejder Kirsten Donskov 
Felter, alle FUV. Lars Sandbeck har været primært ansvarlig for kapitel 3 
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(Analyse af akademiets pædagogiske tilgang). Kirsten Donskov Felter har 
været primært ansvarlig for kapitlerne 4 (Præstekadetternes udbytte), 
5 (Projektet set fra præsternes perspektiv) og 8 (Konklusion: Projektets 
målopfyldelse). Maiken Friischman Larsen har været primært ansvarlig for 
kapitel 6 (Projektet set fra menighedsrådenes perspektiv). Kapitel 7 (Te-
maer til drøftelse) er udarbejdet i samarbejde mellem Lars Sandbeck, Mai-
ken Friischman Larsen og Kirsten Donskov Felter. Kapitel 9 (Perspektive-
ring) er udarbejdet af Kirsten Donskov Felter med bidrag fra afdelingsleder 
Kirstine Helboe Johansen, Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Sam-
fund, AU, og lektor Kjeld Slot Nielsen, FUV. Kapitel 10 (Metode) er udar-
bejdet af Maiken Friischman Larsen og Kirsten Donskov Felter. 

Lektor Erling Andersen og kommunikationsmedarbejder Kitty Blichfeldt, 
begge FUV, har bidraget med værdifulde gennemlæsninger samt korrektur.

Aarhus den 31. marts 2022
Kirsten Donskov Felter 
Teologisk vidensmedarbejder, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

1. Baggrund: 
Akademi for Præstekadetter
– de første mål af en 
præsteskjorte ...

Favrskov Provstis præster er samlet til provstikonvent på Vartov. 22 præster 
og fem præstekadetter på studietur til København. Et døgnseminar – den 
ene dag med temaet klima i selskab med filminstruktøren Phie Ambo og 
hendes klimafilm ”70/30”. Den anden omkring kirken og det hellige med 
oplæg af forfatteren Søren Ulrik Thomsen. Og ellers to veganermåltider 
”kompenseret” af flæskesteg og rødgrød med fløde i ”Grøften” i Tivoli i lo-
kalet ”Mormors kolonihavehus” afsluttende med Kim Larsen musicalen: 
”Midt om natten” i Tivolis koncertsal. 

Et præstekollegium på en god social-faglig rejse. Vigtige temaer med præ-
ster, der udfordres af det omgivne samfunds tunge dilemmaer og uomgæn-
gelige temaer holdt op mod det hellige. Hvem er vi som kirke? Hvor kom-
mer vi fra? Og hvad skal vi? Midt i det hele sidder så præstekadetterne. De 
er med ved bordet på lige fod! De er en integreret del af samtalen. Tager 
dilemmaerne ind som var de, ja, præster. De føler sig ikke kun som en del 
af festen i ”Mormors kolonihavehus”. De er også med i alvoren, når Søren 
Ulrik Thomsen i ”Pro Ecclesia” taler den lutherske gudstjeneste op. Præ-
stekadetterne tager det hele ind, og der fornemmes i samtalen med dem en 
spirende præsteidentitet tage form.

Det er det, det hele handler om med Akademi for Præstekadetter. 
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Nærværende rapport samler op på erfaringerne med Akademi for Præste-
kadetter. Favrskov provsti har bundet mange ressourcer i projektet – mere 
end halvanden million kroner om året – og har derfor ønsket en fagprofes-
sionel og uvildig vurdering – også af hensyn til selve anliggendet, styrkelse 
af præsteembedet. Dette har vi fået gennem samarbejdet med Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter. Det leverer en ”trykprøvning”, der skal af-
dække projektets styrke og svaghed i forhold til sit formål, nemlig at frem-
me rekruttering af præster og fastholdelsen af dem i folkekirken. Den fagli-
ge vurdering er helt afgørende, hvis projektet skal implementeres i ordinær 
drift. Og ikke mindst, hvis det skal kunne inspirere med vægt videre ud i 
folkekirken som helhed. 

Omdrejningspunktet og det stærkt drivende i projektet har været de teolo-
gistuderende selv, præstekadetterne. I mere end to år har vi oplevet dem i 
præstegruppen og set dem i funktion i provstiets kirker. Et samvirke, der 
næppe kan illustreres bedre end i en TV-gudstjeneste fra Voldum i efteråret 
2021. Præst og præstekadet leverer her en dialogprædiken næsten som en 
retorisk synkronsvømning. Læreren og lærlingen som en duet af en evan-
gelisk tone. En prædiken, de skriver sammen – og holder – i en proces, der 
efter deres egne udsagn inspirerer dem begge. En mesterlære, som menig-
hedsrådene og menighederne i Favrskov godt kan li’. Et lærlingehold, der 
helt afdæmpet bygger på den vigtige erkendelse, at der er meget i et præ-
stearbejde, der er erfaringsbaseret. Og at det er af stor betydning at skaffe 
sig noget af den erfaring, inden kjole og krave kalder på en forventning om 
det fuldt befarne. 

Vejen til præsteembedet styrkes af praksiserfaring
Meget tyder på, at der er udsigt til præstemangel i Danmark. Der er for få 
teologistuderende og for få af dem, der er, bliver præster. Og dem, der bli-
ver det, ved ofte for lidt om, hvad de går ind til. Årsagerne hertil er mange. 
Et generelt traditionstab har utvivlsomt betydet, at et teologistudium for 
flere og flere gennemføres uden egentlig kontakt og erfaring med den fol-
kekirkelige hverdag. 

Selvom den praktiske del af præsteuddannelsen er velfungerende, synes 
det ikke i tilstrækkelig grad at kunne afbøde det kulturchok, mange unge 
præster oplever i mødet med den praktiske virkelighed og menighedernes 
forventninger. Uden at der er konkrete tal for det, tegner der sig en oplevel-
se af, at et stigende antal præster stempler ud af jobbet efter få år i embede. 

Denne situation kalder på handling. Nye tiltag omkring udviklingen af den 
praktiske del af præsteuddannelsen i FUV-regi samt ansættelsen af uddan-
nelseskoordinatorer i stifterne er gode skridt på vejen. I Favrskov går me-
nighedsrådene imidlertid skridtet videre og spørger, om tiden ikke er inde 
til, at menighederne påtager sig et større medansvar for at motivere de teo-
logistuderende til at blive præster. 

Det er disse perspektiver, der er afsæt for Favrskov Provstis initiativ til Aka-
demi for Præstekadetter. 

Vi tror på, at en væsentlig styrkelse af praksis allerede i studietiden vil for-
stærke oplevelsen af, hvor meningsfyldt og inspirerende præstearbejdet er. 
Akademi for Præstekadetter er således et konkret forsøg på at bygge bro 
mellem teologistudiet og præsteembedet ved at systematisere de teologi-
studerendes adgang til at få erfaring med præstens kerneopgaver: Guds-
tjenester, prædiken, undervisning og sjælesorg. Det sker ved, at fem præ-
stekadetter ansættes i et lønnet fagligt studiejob ti timer om ugen i to år. 
Forudsætningen for ansættelse er, at man er bachelor i teologi, indskrevet 
på kandidatdelen på teologi, og at man er aktiv på studiet. Kadetterne klæ-
des på til de konkrete opgaver af en akademileder, der selv er præst. 

I provstiet bliver de en del af præstegruppen. De står i praksis i lære i den 
erfaringsvirkelighed, der er præstens. Opgaverne defineres af biskoppen i 
samråd med provsten og den enkelte sognepræst. Sigtet er at komme så 
tæt på præstens erfaringsvirkelighed som muligt. Det handler om dannelse.

Med Akademi for Præstekadetter er der således ikke tale om hverken en ny 
uddannelse eller et nyt embede i folkekirken. Ikke desto mindre rejser pro-
jektet nogle spørgsmål, som vedrører selve forståelsen af, hvad en præst 
er. Hvor går grænserne for, hvilke opgaver, kadetterne kan varetage? Hvad 
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med dåb og nadver? Hvad med kirkelige handlinger? Hvilke grænser sætter 
ordinationen? Spørgsmål, der kalder på nærmere teologisk refleksion og 
dialog på flere niveauer i folkekirken. 

Fokus på præsteembedet
Akademi for Præstekadetter er skabt i en kontekst af stor opmærksomhed 
på og forståelse for præsteembedets betydning. Efter menighedsrådsvalget 
i 2016 besluttede menighedsrådene i Favrskov Provsti på provstens initiativ 
at gøre præsteembedet til et særlig fokusområde med henblik på at bakke 
præsterne op fagligt og ressourcemæssigt. Herunder ønsket om et forbed-
ret arbejdsmiljø og en styrkelse af arbejdsglæden.

I erkendelse af, at antallet af præster ikke var fulgt med udviklingen i det 
kirkelige aktivitetsniveau, ønskede menighedsrådene at allokere midler til 
flere præsteressourcer, så præsterne i højere grad får tid til fordybelse og 
det grundlæggende præstearbejde. 

Det er ind i denne fornemmelse for præsteembedets betydning, tanken om 
Akademi for Præstekadetter fik lov at udfolde sig og blive til virkelighed. 
Først blev ideen prøvet af i kredsen af præster på provstikonvent. Senere 
på formandsmøde og budgetsamråd. Hele vejen rundt har mit forslag om 
at ansætte teologistuderende i studiejobs mødt stor velvilje. Der var fuld til-
slutning til at gå i gang, og de fornødne lokale ligningsmidler blev stillet til 
rådighed med tilslutning fra provstiets budgetsamråd (se bilag 3). 

Styregruppens arbejde
I forbindelse med vedtagelsen af forslaget blev der nedsat en projektsty-
regruppe bestående af en teologistuderende, fire præster fra provstiet, en 
projektmedarbejder, provsten samt en proceskonsulent, der i mere end 
halvandet år har arbejdet systematisk med udviklingen af projektet. 

Hovedopgaven for styregruppen var at få formuleret en projektbeskrivelse 
(se bilag 1), som udgør grundlaget for menighedsrådenes, stiftets og Kirke-
ministeriets godkendelse og for Akademi for Præstekadetters virksomhed. 

Af den godkendte vedtægt (se bilag 2) fremgår det, at provstiudvalget har 
det overordnede ansvar for akademiet, mens provsten er ansvarlig for an-
sættelsesforholdet for akademilederen og præstekadetterne og varetager 
den daglige arbejdsgiverrolle.

En anden opgave for styregruppen var profileringen af Akademi for Præste-
kadetter indadtil og udadtil. Indadtil i forhold til provstiets præster og me-
nighedsråd med en selvstændig identitet, der klargør de teologistuderen-
des funktion og opgave som en legitim del af præstegruppen. Her melder 
betegnelsen ”præstekadetter” sig som en unik betegnelse for de studerende 
som nogle, der er i funktion med begrænsede beføjelser, men som er der i 
deres egen ret og med en faglig identitet forskellig fra alle andre. De er præ-
stekadetter!

Men også profileringen udadtil i forhold til et nationalt perspektiv var en 
vigtig opgave. Det var helt nødvendigt at skaffe den fornødne legitimitet for 
projektet både i Præsteforeningen og i Kirkeministeriet, men også på uni-
versitetet. En anden vigtig pointe i styregruppens arbejde var akademitan-
ken. Akademiet er vigtigt som den fælles instans i provstiet, som faciliterer 
alle dele af præstekadetternes virksomhed under ledelse af en akademile-
der. Derved undgås, at præsterne i provstiet binder for mange ressourcer i 
betjeningen af kadetterne. Kadetterne er så at sige forberedte på forhånd til 
den opgave, de skal løse i den konkrete menighed. 

En sidste opgave for styregruppen i den indledende fase har været at sik-
re faglig opsamling ved en ekstern, faglig kompetent institution. Her faldt 
det helt naturligt at anmode Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 
(FUV) om at påtage sig opgaven. For mig at se er det et udtryk for en over-
ordentlig positiv tendens, at FUV i stigende grad får en rolle at spille, når 
provstierne byder sig til med projekter i relation til præsterne. En faglig 
kvalitetssikring og tyngde, der er til gavn for begge parter.
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Ansættelsesproces ”Præstekadetter hold I”
Den konkrete organisering blev indledt med ansættelse af sognepræst Eva 
Pedersen i en halvtidsstilling som leder af Akademi for Præstekadetter. Aka-
demiet fik til huse i provstegårdens underetage med undervisningslokale 
og arbejdspladser til kadetterne samt kontor for akademilederen. Kadet-
terne fik stillet en fælles bil til rådighed til transport ud i de enkelte sogne. 

Dermed var reden gjort klar til opslag af de fem første studiejobs. Sidelø-
bende med de officielle opslag på jobportaler og på de sociale medier blev 
projektet præsenteret for de teologistuderende på Aarhus Universitet gen-
nem brug af trykte foldere og informationsmøder ved styregruppens teo-
logistuderende Signe Helbo, akademileder Eva Pedersen og kommunikati-
onsmedarbejder Anne Dorte Nørby. 

Interessen fra de studerende var overvældende. Der indkom 14 ansøgnin-
ger – dvs. ca. halvdelen af dem, der var mulige – til de fem opslåede stil-
linger til første hold. Fra universitetsledelsen blev der efterlyst mere for-
håndsinformation om projektet, hvilket ledte til en række møder med 
konstruktiv samtale om projektets sigte og afklaring af praktiske spørgsmål 
vedrørende tilrettelæggelsen af akademiets virksomhed i relation til de stu-
derendes teologistudier. 

Det afgørende kriterium for ansættelse var som nævnt formelt; dvs. at an-
søgere skulle være indskrevet og studieaktive på kandidatuddannelsen. 
Herudover var der enighed om i styregruppen og ansættelsesudvalget, 
bestående af formanden for provstiudvalget, Lone Torp, sognepræst/TR 
Mette Krabbe, akademilederen og provsten, at det ville være ønskeligt med 
en spredning på teologisk og personlig profil, og ikke mindst at en uafkla-
ret tilgang til fremtidig præstegerning ville være velkommen, i og med at 
et sigte med projektet netop var at bidrage til en afklaring. Af hensyn til ar-
bejdet i akademiet blev der desuden lagt vægt på, at der ved ansættelserne 
tegnede sig en gruppe, der ville kunne fungere sammen. 

Ansættelsesvilkår
Fra og med OK21 ansættes præstekadetterne på AC-overenskomst for ba-
chelorer under Præsteforeningen. Fra provstiets side var det fra begyndel-
sen vigtigt at sikre kadetternes placering i præstegruppen, og at de derfor 
ikke blev ansat under kirke- og kulturmedarbejdernes overenskomst med 
menighedsrådet som arbejdsgiver. Omvendt var det et krav fra Kirkemini-
steriet, at kadetternes arbejdsopgaver i givet fald skulle afgrænses tydeli-
gere fra det religionspædagogiske, som kendetegner kirke-og kulturmed-
arbejderområdet og forskydes til fordel for gudstjenester. Et krav, der nok 
må kunne kalde på en enkelt overvejelse i Præsteforeningen. Det religions-
pædagogiske, konfirmandundervisning m. v. må vel stadig siges at være en 
af præsteembedets kerneopgaver – og dermed en del af præsternes over-
enskomst? 

Det fører til en længere dialog med Kirkeministeriet, fordi grænsen mel-
lem kirke- og kulturmedarbejdernes arbejdsopgaver og præstens åbenbart 
er flydende. Og for at jeg kan få opbakning til organisering på AC-over-
enskomst måtte den relative del af kadetternes arbejdsopgaver forskydes 
til fordel for eksempelvis gudstjenester. De arbejdsopgaver, der organisa-
tionsmæssigt eksklusivt er præstens, knytter sig tilsyneladende snævert til 
ordinationen. Og eftersom kadetterne ikke er ordinerede, er det et skøn, 
om de kan indplaceres det ene eller det andet sted – alt afhængig af karak-
teren af deres arbejdsopgaver. 

Jeg må medgive Kirkeministeriet, at de ikke var uvillige til at finde en løs-
ning. Men på grund af en række juridiske forbehold måtte det første hold 
præstekadetter ansættes på individuel overenskomst. Og med fuld støt-
te fra Præsteforeningen indskrives præstekadetterne fra 2021 eksplicit i 
AC-overenskomsten som officielt anerkendt medarbejdergruppe i folke-
kirken.
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Præsteskjorten – kadetterne og teologien
Biskoppens opbakning til Akademi for Præstekadetter har været entydig fra 
begyndelsen. Henrik Wigh-Poulsen har været med på, at præstekadetter-
ne er en del af præstegruppen. Men også, at vi er skarpe på, hvilke præste-
opgaver kadetterne kan påtage sig i forhold til ordinationen. Ikke mindst 
spørgsmålet om varetagelse af gudstjenester. 

Udgangspunktet for ansættelsen af præstekadetterne er, at de skal vareta-
ge grundlæggende præsteopgaver. Et afgørende hensyn i forbindelse med 
opstarten af akademiet har været, at kadetternes tilstedeværelse netop ikke 
måtte anfægte betydningen af ordinationen som indgang til præsteembe-
det. 

I forhold til gudstjenester er udgangspunktet, at kadetterne har tilladel-
se til at forrette lægmandsgudstjenester, dvs. gudstjenester, hvor der ikke 
medvirker en ordineret præst. Præstekadetterne bærer under lægmands-
gudstjenesten præsteskjorte som et synligt udtryk for deres legitimitet som 
liturger og prædikanter. Det giver efter deres egne udsagn kadetterne tryg-
hed i situationen og gør dem samtidig genkendelige i deres funktion og 
markerer et element af præsteidentitet, men adskiller sig tydeligt fra præ-
stekjolen som officiel embedsdragt. Et element, også menighederne har re-
sponderet meget positivt på. Som flere har formuleret det, udtrykker præ-
steskjorten en respekt for kirkerummet og altertjenesten. 

I forlængelse heraf blev det overvejet, om det ville være muligt at give vel-
komsten til kadetterne et liturgisk udtryk som understregning af deres le-
gitimitet – uden at det dermed ville komme i karambolage med præsternes 
ordination. Overvejelserne afspejler en fornemmelse af, at form har be-
tydning, og at en form for ritual ville være vigtigt. Både i forhold til præ-
stekadetterne, som gerne skulle opleve det rygstød, det giver at føle sig 
velkommen og ønsket i folkekirken. Og i forhold til provstiets sogne og 
menigheder, som gerne skulle se kadetterne som deres egne og som en del 
af præstegruppen. 

I samråd med biskoppen faldt valget på en velkomstgudstjeneste, hvor re-
præsentanter fra alle provstiets menighedsråd var med. Præsterne deltog i 
ornat og gik i procession sammen med præstekadetterne anført af biskop-
pen. Ved gudstjenesten prædikede biskoppen og holdt en velkomsttale til 
kadetterne, som mundede ud i, at de fik overrakt hver et alterbogssæt.

I sin tale understregede biskoppen, at der hverken var tale om en kandi-
datfejring, ordination eller indsættelse, og at det sådan set bare var et stu-
diejob, kadetterne gik ind til, med mulighed for at stifte bekendtskab med 
nogle af præstens opgaver. Men når det alligevel gav god mening at begyn-
de indsættelsen med en gudstjeneste, var det for at understrege opbaknin-
gen fra provstiets menigheder, sogne og præster, og fællesskabet omkring 
ansættelsen og arbejdsopgaverne (se bilag 11).

Der er altså ikke tale om hverken ordination eller indsættelse. Kadetterne 
er ikke præster. Men med menighedernes opbakning får de lov at varetage 
nogle opgaver, som for en ordens skyld er placeret på præstens bord, men 
som i virkeligheden enhver døbt principielt har adgang til i den lutherske 
kirke.

Indsættelsesgudstjenesten blev fulgt op af efterfølgende festligholdelse i 
sognegården med deltagelse af kadetternes familier, studiekammerater og 
venner. Der blev holdt velkomsttaler af præsternes tillidsrepræsentant og 
provsten, ja, som var det modtagelsen af ”sognets nye præst”. Og det, at der 
blev gjort lidt stads ud af dagen, blev utrolig godt modtaget. Som kadetter-
ne udtrykte det: ”Vi kan virkelig mærke, at folkekirken vil os”. Også famili-
erne tog det samlede arrangement i både kirke og sognegård til sig med stor 
glæde og taknemlighed.

Et andet teologisk begreb som er i spil – udover ordinationen – i forhold til 
kadetternes placering, er jo spørgsmålet om kaldelse. Traditionelt og for-
melt betegner det en proces, hvor menighedsrådet på sognets vegne kalder 
deres præst. Fremkomsten af funktionspræster og ansættelse af præster på 
tværs af sognegrænser peger imidlertid på, at kaldelse i praksis skal forstås 
bredere, som det også sker her i forhold til præstekadetterne. Men også på 
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det punkt gælder, at de nærmere teologiske overvejelser må fortsætte til en 
videre afklaring. 

Intentionen bag den gudstjenestelige markering er således det meget vig-
tige, at de teologistuderende oplever et synligt tegn på, at der er brug for 
dem som præster i folkekirken. Og alting tyder på, at den rituelle marke-
ring var vigtig som identitetsmarkør for kadetterne. En markering, der ikke 
bliver mindre af, at biskoppen er med og lægger sin fulde autoritet bag. 

Dermed er præstekadetterne sat i arbejde med manér. Ikke som ordinere-
de præster, men præster på vej – med alterbogssættet i hånden som en for-
smag på det, det hele handler om ...! 

Tak til alle!
Arbejdet i styregruppen har været intens. Opgaven var kompleks. Gængs 
tænkning blev udfordret, regler og rammer, og selvom der lokalt i provsti-
et og i stiftet var fuld opbakning, så var der ikke overraskende nationalt en 
række udfordringer. For egentlig ligger ansvaret for de teologistuderendes 
praktiske dannelse jo ikke i et provsti. Traditionelt er det en national opga-
ve. Hovedbestyrelsen i Præsteforeningen spurgte da også helt forståeligt på 
et tidspunkt, ”om hvert provsti nu skal have sit eget pastoralseminarium”? 

Nej, det skal et provsti ikke! Men der kan være brug for iblandt at tænke 
nyt. Og her har det været enormt givende at få sine tanker prøvet af i et 
stærkt innovativt miljø. Uden de indsigter, den enkelte i styregruppen har 
repræsenteret, var de første spæde ideer til ansættelse af teologistuderende 
aldrig blevet til noget. 

Derfor en varm tak til sognepræst og tillidsrepræsentant Mette Krabbe, til 
sognepræst Knud Bunde Fries, til kommunikations- og projektmedarbej-
der Anne Dorte Nørby, til valgmenighedspræst (og på det tidspunkt teolo-
gistuderende) Signe Riis Helbo, til sognepræst Ann Vendeltorp, til akade-
mileder, sognepræst Eva Pedersen, der så dygtigt har fået akademiet i drift. 
En stor tak til studielektor Erling Andersen, FUV for en uvurderlig proces-

styring og inspiration i opbygningen af akademiet. Uden Erlings bistand 
var Akademi for Præstekadetter næppe blevet en realitet!

En hjertelig tak også til menighedsrådene og provstiudvalget samt provsti-
ets præster for en helt entydig opbakning. Det har været af afgørende be-
tydning, at projektets demokratiske legitimitet har været på plads fra start 
til mål.

Også en tak til dem, der har været bærende i udarbejdelsen af nærværen-
de rapport. Her har det været meget inspirerende, at opgaven blev lagt i 
hænderne på teologisk vidensmedarbejder, ph.d., Kirsten Donskov Felter, 
lektor i almen teologi og kirkelig voksenpædagogik, ph.d., Lars Sandbeck 
samt vidensmedarbejder Maiken Friischman Larsen, alle FUV.

Sidst, men ikke mindst, en stor tak til biskop Henrik Wigh-Poulsen for uaf-
kortet støtte og hjælp undervejs! 

”Nøddelund”, marts 2022
Anders Bonde
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2. Akademiets struktur og 
arbejdsform

Akademiet slog dørene op for de fem første præstekadetter en tidlig man-
dag morgen sidst i august 2019. Foran dem lå et to-årigt ansættelsesforløb, 
hvor de ti timer om ugen skulle arbejde med præstens kerneopgaver. 

Dette kapitel handler om kadetternes arbejde i Favrskov Provsti og akade-
miets arbejde med kadetterne. 

Kapitlet er delt i to fokusområder. Under det første beskrives præstekadet-
ternes arbejdsopgaver, herunder de overvejelser, der ligger bag, organise-
ring af opgaverne samt beskrivelse af den logistiske opgave, som akademiet 
har haft i forbindelse med det.

Det andet fokusområde handler om akademiet, herunder den anvendte ar-
bejdsmetode, arbejdscyklus, undervisningsstruktur samt nogle eksempler 
på undervisningsforløb. 

Præstekadetternes arbejdsopgaver

Organisering af opgaverne
Ifølge projektbeskrivelsen (se bilag 1) bliver præstekadetterne ansat til at 
varetage arbejdsopgaver inden for præsteembedets kerneydelser: Gudstje-
neste, undervisning og diakoni/sjælesorg. 
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Hensigten, med at kadetterne bliver en del af den folkekirkelige hverdag, 
er, at de får indblik i organisationen, dens kultur og struktur, og at de får er-
faring med de sociale kompetencer, som er væsentlige at besidde, når man 
skal arbejde i folkekirken som præst. 

I projektets designfase blev det overvejet, om alle kadetter skulle virke i 
hele provstiet, eller om de hver især skulle tilknyttes en bestemt præst eller 
et præsteteam. Der er fordele og ulemper ved begge modeller. 

Tilknyttes kadetterne en bestemt præst eller et præsteteam, vil det natur-
ligvis give en god relation mellem præst og kadet. Det kunne tænkes at få 
betydning for kadetternes mulighed for at komme med præsterne ud til ka-
sualiesamtaler og på husbesøg i det hele taget. 

Omvendt giver det god mening, at kadetterne i dannelsen af deres egen 
spirende præsteidentitet oplever mange forskellige måder at være præst og 
kirke på, hvilket taler for, at de varetager opgaver i hele provstiet. 

Derudover er der er også et ressourceperspektiv at tage hensyn til. Hvis alle 
kadetterne fungerer i hele provstiet, betyder det en større fleksibilitet, for-
di sandsynligheden for, at præsterne kan få kadetter ud til opgaver, når de 
ønsker det, øges markant. Samtidig kan opgaverne fordeles, så kadetterne 
får nogenlunde ligelig erfaring med de forskellige opgaver. Det er ikke på 
samme måde muligt, hvis de hver især er tilknyttet én præst. 

Det relationelle perspektiv er imidlertid ikke et formuleret mål i projektbe-
skrivelsen. Målet er, at kadetterne skal være en ressource. Derfor blev det 
inden projektstart vurderet som mest hensigtsmæssigt, at kadetterne skul-
le varetage præsteopgaver i hele provstiet. 

Planlægning
Planlægningen af kadetternes arbejdsopgaver er sket i et samarbejde mel-
lem akademiet og præsterne med fælles ansvar for planlægningen af, hvilke 
opgaver kadetterne skulle varetage lokalt og hvornår. Overordnet er plan-
lægningen sket halvårligt. 

Akademiet har løbende kontaktet præstegruppen og opfordret til at ind-
sende ønsker om at få kadetter ud til opgaver. Præsterne har naturligvis 
også altid selv kunnet forespørge, hvilket har givet dem mulighed for at få 
det offentliggjort i det lokale kirkeblad, hvornår kadetterne prædikede hos 
dem. Fra kadetterne første gang har varetaget en arbejdsopgave, har den 
været en del af den portefølje, som præsterne har kunnet ønske fra i resten 
af ansættelsestiden.

Når en præst får en kadet ud til en arbejdsopgave, er det vigtigt, at det er 
tydeligt defineret, hvad hhv. præstens og kadettens opgave er. Skal en kadet 
f.eks. prædike en søndag, er det dennes opgave at kontakte præsten og lave 
praktiske aftaler, herunder at tale liturgi igennem og aflevere salmenumre, 
som det efterfølgende er præstens opgave at videreformidle til  betjeningen. 
Til gudstjenesten er det præstens opgave at byde kadetten velkommen og 
introducere vedkommende for menigheden som gudstjenestens prædi-
kant. 

Under planlægningen af projektet blev det nøje overvejet, hvordan kadet-
terne kunne blive så stor en ressource og aflastning som muligt. Er opgaven 
at prædike, giver det naturligvis bedst mening, at kadetten er med til alle 
de gudstjenester, præsten har den pågældende søndag. På samme måde er 
det selvfølgelig også vigtigt, at forberedelsen af kadettens opgave ligger i 
akademiet, så præsten ikke skal bruge ressourcer på det. 

Der er tænkt progression ind i arbejdsopgaverne. I begyndelsen af forløbet 
er der taget højde for, at kadetterne er nye i studiejobbet og endnu ikke har 
mange erfaringer at trække på. Efterhånden som de får flere erfaringer, bli-
ver der skruet op for både mængden af arbejdsopgaver og for opgavernes 
kompleksitet. 

Kadetternes arbejdsopgaver planlægges halvårligt, dermed bliver det mu-
ligt at justere løbende. Det kunne f.eks. være, hvis forberedelsestid i forbin-
delse med en arbejdsopgave viser sig at afvige fra det på forhånd estimere-
de, eller hvis der skulle opstå flere eller andre ønsker til arbejdsopgaver fra 
præsterne end forventet.
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Konkrete arbejdsopgaver
Følgende er en oversigt over kadetternes arbejdsopgaver, opdelt i halvår.

Efterår 2019
• Være liturg i søndagsgudstjenestens formesse
• Prædike i søndagsgudstjenesten
• Assistere under altergang ved søndagsgudstjenesten
• Være liturg i søndagsgudstjenestens formesse, prædike og assistere un-

der altergang ca. en gang om måneden i en af provstiets kirker fra okto-
ber 2019 

• Forberede og afholde julegudstjenester for dagplejere, daginstitutioner 
og skoler. Alle provstiets præster får materialet til inspiration eller brug. 

• Deltage i tema om sjælesorg i forbindelse med Allehelgen

Forår 2020
• Være liturg og prædike ved søndagsgudstjenesten én gang om måneden
• Forberede og afholde spaghettigudstjenester
• Forberede og afholde undervisning for minikonfirmander og deltage i 

kirkeuger for 3. årgang.
• Deltage i dåbssamtaler og dåbshandlinger, herunder også skrive og hol-

de dåbstalen
• Deltage i babysalmesang
• Deltage i begravelsessamtaler og begravelseshandlinger, herunder også 

skrive en tale ud fra samtalen.
• Deltage i kirkecaféer
• Selvstændigt at holde gudstjenester med fromesseliturgi (uden dåb og 

nadver) fra juni 2020

Efterår 2020
• Være liturg og prædike ved søndagsgudstjenesten én gang om måneden
• Forberede og afholde ungdomsgudstjenester
• Forberede og afholde andre særgudstjenester 
• Forberede og afholde undervisning for konfirmander
• Deltage i vielsessamtaler og vielseshandlinger, herunder også skrive en 

tale ud fra samtalen.
• Deltage i menighedsrådsmøder

• Deltage i budgetsamråd

Forår 2021
• Være liturg og prædike ved søndagsgudstjenesten i januar, februar, juni, 

juli og august.
• Stå for en til to ungdomsgudstjenester
• Medvirke ved dåbsgudstjenester (og være med til dåbssamtalen)
• Medvirke i forberedelse og afholdelse af kyndelmissegudstjenester og 

andre særgudstjenester
• Forberede og afholde konfirmandundervisning
• Forberede og afholde minikonfirmandundervisning
• Deltage i begravelsessamtaler og begravelseshandlinger (og skrive en 

tale)
• Deltage i samtaler på ældrecentret
• Deltage i koordineringsmøder, herunder kalendermøder, præstemøder 

og medarbejdermøder. 
• Deltage i MR-møder
• Deltage i kirkecafé
• Skrive klumme i kirkeblad og ugeavis

Nedlukningen af Danmark under corona betød, at kadetterne ikke kom ud 
at prædike i januar og februar som planlagt, men heldigvis var det muligt at 
gennemføre planerne i sommermånederne.

Deltagelse i samtaler
I løbet af efteråret 2020 stod det klart, at kadetterne efterhånden havde væ-
ret omkring de arbejdsopgaver, vi fra begyndelsen havde troet, det ville 
tage hele det to-årige forløb at nå. 

Kadetterne havde altså fået erfaring med mange af præstens kerneopgaver, 
men til gengæld havde de ikke fået så stor indsigt i præstens hverdag og 
hverdagen i et sogn. For at opnå større indsigt på dette område blev det be-
sluttet, at kadetterne skulle tilknyttes to forskellige pastorater fra januar til 
maj: tre kadetter i Hadsten Storpastorat og to i Kirken i Hinnerup og Søf-
ten-Foldby Pastorat.
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Det havde vist sig at være sværere end forventet at få kadetterne med præ-
sterne ud til samtaler i forbindelse med dåb, vielse og begravelse i løbet af 
projektets første år. Præsterne oplevede det dels svært at skulle spørge de 
pårørende, om de måtte tage en kadet med til samtalen, dels var den ekstra 
planlægning en udfordring. Det var en forventning, at kadetternes tilstede-
værelse i hverdagen ville lette denne planlægning og øge deres mulighed for 
at komme med præsterne ud til kasualiesamtaler. Denne forventning blev 
indfriet med tilknytningen til de to pastorater, som er beskrevet ovenfor. 

Logistik
I forbindelse med planlægningen af kadetternes arbejdsopgaver ligger der 
en logistisk opgave i akademiet. Det er akademiets opgave dels at afklare, 
hvornår præsterne ønsker at få kadetter ud til hvilke opgaver, dels hvilke 
kadetter, der kan hvornår. Med en ansættelse på ti timer om ugen kan det 
naturligvis ikke forventes, at kadetterne står til rådighed hele tiden. 

Det tilstræbes, at kadetternes ressourcer bliver fordelt nogenlunde ligeligt 
mellem præsterne. Men selvfølgelig har særlige behov for ekstra ressourcer 
også betydning, f.eks. i forbindelse med en spidsbelastning. 

I begyndelsen fyldte logistikken meget, fordi kadetterne anvendte offentlig 
transport, når de skulle på arbejde. Det var derfor hver gang nødvendigt at 
afklare, om det overhovedet kunne lade sig gøre for en kadet at komme ud 
til en specifik opgave i et sogn. Det kan være umuligt at komme med offent-
lig transport til et landsogn kl. 9.00 en søndag morgen. 

For at sikre at kadetterne reelt kunne virke og være en ressource i alle 
provstiets sogne, og at de altså reelt var tilgængelige for alle præster, blev 
der leaset en bil, som kadetterne kunne benytte i forbindelse med arbejds-
opgaver. Dette har lettet logistikopgaven en del.

undervisning i akademiet
Akademi for Præstekadetter har faciliteter i provstihusets kælderetage. Her 
råder akademiet over et kontor til akademilederen og et undervisningslo-

kale. Ud over selve undervisningen kan kadetterne også anvende facilite-
terne til at forberede deres arbejde eller som studieplads. 

Det følgende afsnit handler om, hvordan vi i akademiet har arbejdet med at 
forberede præstekadetterne på deres praksisopgaver. Da Akademi for Præ-
stekadetter er det første af sin art, har der selvsagt ikke været andre at hente 
viden, inspiration og erfaring hos. Forud for kadetternes ansættelse i aka-
demiet ligger der derfor et stort forarbejde og mange didaktiske og pæda-
gogiske overvejelser og beslutninger.

Den pædagogiske tilgang i akademiet er deltager- og praksisorienteret1. 
Undervisningen forud for en arbejdsopgave er tilrettelagt efter, hvilken vi-
den kadetterne må have, før de kan varetage opgaven, og hvordan de får 
den viden, der er brug for. I vurdering heraf trækker underviseren på sin 
egen professionelle dømmekraft og erfaring som praktiker. 

Det har naturligvis også en betydning, hvilke erfaringer og personlige og 
faglige kompetencer kadetterne allerede har, ligesom der er gjort overve-
jelser om kadetternes ressourcer (erfaringer, forforståelse, viden mv.) og 
barrierer (erfaringer, holdninger, bekymringer mv.).

For at understøtte akademilederen og kvalificere undervisningen i akade-
miet underviser provstiets præster også lejlighedsvis i akademiet. Dette 
bringer præsterne ind i det fælles lærings- og refleksionsrum og er med til 
at styrke relationerne mellem præster og kadetter.

Akademiets arbejdscyklus
Præstekadetterne havde ikke på forhånd kendskab til eller erfaring med de 
arbejdsopgaver, de skulle varetage i deres studiejob i Favrskov Provsti. For 
at skabe tryghed og genkendelighed anvendes den samme arbejdscyklus 

1 Akademiets pædagogiske tilgang har trukket på en bred vifte af kilder, som har det tilfælles, 
at de fokuserer på deltagelse og praksis: Andersen og Sigurdsson (2020); Andersen (2015): Bie-
sta (2011); Bom (2017); Dahlbæk (2019); Kvernbekk (2003); Larsen og Schmidt (2014); Nielsen 
(2018); Rander m.fl. (2018); Saugstad (2007); Wackerhausen og Samsø (2008).
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systematisk, hver gang kadetterne skal forberedes til en ny arbejdsopgave 
(se bilag 4). Arbejdscyklus ser sådan ud:

1. Observation af arbejdsopgaven i et eller flere af provstiets sogne.
2. Akademiet:

a. Efterbearbejdelse af observationen
b. Undervisning i og forberedelse af arbejdsopgaven, herunder udar-

bejdelse af et produkt (f.eks. et undervisningsmateriale til en under-
visningsgang for konfirmander) og praksisforberedelse (f.eks. litur-
giske øvelser)

3. Arbejdsopgaven udføres
4. Egen efterrefleksion 
5. Efterbearbejdelse i akademiet

Ad 1: Observation
Typisk er kadetterne ude at observere en arbejdsopgave, før de selv skal ud 
i praksis. For eksempel besøger kadetterne en præst og observerer dennes 
undervisning, før de selv skal i gang med at forberede undervisning og ud-
arbejde undervisningsmateriale. 

Ad 2 og 3: Efterbearbejdelse af observation og undervisning i akademiet
I akademiet bliver kadetternes observationer efterbearbejdet og danner 
sammen med undervisningen baggrund, når de f.eks. selv skal til at udar-
bejde undervisningsmateriale og efterfølgende undervise. 

Ad 4 og 5: Refleksion og efterbearbejdelse i forlængelse af arbejdsopgave
Arbejdet med refleksioner er en vigtig metode til at øge både kadetternes 
og akademiets indsigt i, hvad kadetterne tilegner sig af erfaring og læring i 
forbindelse med deres arbejdsopgaver. 

Umiddelbart efter en arbejdsopgave skal kadetterne skrive en refleksion til 
brug for både dem selv og akademiet. Refleksionen danner baggrund for 
den erfaringsudveksling, der sker i akademiet efter en arbejdsopgave. Den-
ne erfaringsudveksling har haft stor betydning for den kollektive læring. 

Eksempler på læringsforløb
I det følgende afsnit beskrives tre forskellige eksempler på læringsforløb i 
akademiet. De første to eksempler omhandler kadetternes første arbejds-
opgaver: At være liturg i søndagsgudstjenestens formesse, dernæst at præ-
dike i gudstjenesten og herefter at sammenkoble begge opgaver og være 
liturg i formessen og prædike i samme gudstjeneste. 

Eksempel 1: Liturg i højmessens formesse
Søndagsgudstjenesten er en pastoral kerneopgave, som er vigtig for kadet-
terne at få fortrolighed med. Udover den konkrete erfaring med at være li-
turg og prædikant får kadetterne også gennem disse opgaver erfaring med 
samarbejdet med de forskellige faggrupper og møder menigheden. 

Efter deres ansættelse blev kadetterne spurgt om deres forventninger til at 
skulle være præstekadetter, deres erfaringer med kirken, kirkeligt arbejde 
osv. Dette gav bl.a. akademiet den indsigt, at søndagsgudstjenestens form 
og liturgi ikke var ukendt for kadetterne, og at de anså søndagsgudstjene-
sten som en vigtig opgave for en præst. Men for flere af kadetterne var især 
det at skulle prædike en barriere i forhold til at kunne se sig selv i præ-
steembedet. Praksiserfaringen skulle gerne medvirke til at nedbryde disse 
barrierer. 

Som forberedelse til opgaven fik kadetterne en generel introduktion til det 
alterbogssæt, som de havde fået overrakt af biskoppen ved festgudstjene-
sten. Herefter blev der i undervisningen arbejdet med den specifikke søn-
dag, hvor alle kadetterne skulle ud at være liturger i en søndagsgudstjeneste 
for første gang. Formesseliturgien i de sogne, kadetterne skulle ud i, blev 
gennemgået, teksterne blev læst igennem og diskuteret, og de forskellige 
muligheder for kollekter blev drøftet. 

Undervisningen blev afsluttet med en sangtime med deltagelse af en orga-
nist fra provstiet og en samtale om salmevalg.

Kadetterne fik herefter til opgave at øve formesseliturgien og dens læsning-
er igennem derhjemme og vælge indledningskollekt og salmer til formes-
sen. 
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Om søndagen observerede kadetter, projektmedarbejder og akademileder 
sammen en højmesse i provstiet. Efterfølgende blev gudstjenesten, forbe-
redelsen heraf og overvejelser herom talt igennem med den præst, der hav-
de haft gudstjenesten. 

Næste undervisningsgang handlede om liturgiske praksisøvelser, og de 
foregik i en af provstiets kirker. Her fik kadetterne en introduktion til tale 
og bevægelse i kirkerummet, ligesom formessens liturgi blev gennemgået. 
Herefter kunne kadetterne på skift øve formesseliturgien igennem, indtil 
de følte sig sikre og trygge ved opgaven. 

Eksempel 2: Prædiken
Efter at have været liturg i søndagsgudstjenestens formesse to gange var ka-
detternes næste opgave at prædike. Forud for deres første prædiken var der 
to undervisningsdage i akademiet. 

Den første dag stod Lise Thorbøll Melchiorsen, sognepræst i Hadsten Stor-
pastorat, for undervisningen og introducerede kadetterne til den grund-
læggende homiletik. Efterfølgende skrev kadetterne deres prædiken der-
hjemme. Anden undervisningsgang holdt kadetterne prædikenen for 
hinanden og gav hinanden feedback i akademiet. Herefter var der mulig-
hed for at finpudse prædikenen, før kadetterne skulle holde den i provstiets 
kirker om søndagen. Efter at have prædiket skrev kadetterne en refleksion 
om oplevelsen, som de sendte til akademiet.

Inden kadetterne skulle prædike anden gang, var der igen to undervisnings-
dage i akademiet. Den første dag var et prædikenværksted, hvor kadetter-
ne blev præsenteret for forskellige metoder til at arbejde med prædiken-
skrivning. Nogle af metoderne blev afprøvet i praksis på den evangelietekst, 
som alle kadetterne skulle prædike over. Kadetterne skrev igen deres præ-
dikener derhjemme, og i ugen op til at prædikenerne skulle holdes, mødtes 
akademiet i en af provstiets kirker til endnu en undervisningsgang, hvor 
kadetterne prædikede for hinanden og fik feedback.

Igen skrev kadetterne en refleksion efter at have prædiket, som blev efter-
bearbejdet i akademiet.

Da kadetterne havde holdt formesser og prædiket to gange, blev opgaverne 
koblet sammen, så de både var liturger i formessen og prædikede i samme 
gudstjeneste. Herfra har de været ude at være liturger og prædike ved høj-
messer en gang om måneden med undtagelse af månederne med corona 
lockdown. 

Eksempel 3: Julegudstjenester for børnehaver og skoler 
– akademiet som fælles ressource
I akademiet blev kadetterne introduceret til gudstjenester og forkyndelse 
for børn og unge. 

Deres julegudstjenester skulle rumme en genfortælling af juleevangeliet og 
et aktiverende element. Kadetterne genererede sammen ideer til vinkler, 
perspektiver, fortælleformer og aktiviteter. 

Kadetterne lavede to forskellige julegudstjenester til børnehaverne og én til 
skolerne, som de tog rundt og holdt i provstiets kirker. Alle præsterne fik 
derudover udleveret en færdig hands-on-pakke med manuskript samt de 
materialer og rekvisitter, der skulle bruges til gudstjenesterne. De præster, 
der ikke fik besøg af kadetterne, havde dermed mulighed for at anvende el-
ler lade sig inspirere af kadetternes materiale.

Lidt om coronaudfordringerne

Nye opgaver i akademiet
For at give præsterne arbejdsro under coronanedlukningen trak akademiet 
sig lidt tilbage med fokus på hjemmeopgaver og onlineundervisning frem-
for praksis. Kadetterne fik til opgave bl.a. at skrive kasualietaler og en præ-
diken til Mariæ Bebudelse med det benspænd, at de skulle forholde sig til 
den aktuelle coronasituation. 

Kontakten til præsterne blev vedligeholdt ved, at kadetterne fik til opgave 
hver især at tale med et antal præster om, hvad de oplevede og gjorde sig af 
erfaringer i coronatiden.



36  •  AKADEMI FoR PRÆSTEKADETTER 2. AKADEMIETS STRuKTuR og ARBEjDSFoRM  •  37  

For at undgå at havne i en situation, hvor julens gudstjenester for skoler og 
børnehaver måtte aflyses uden at kunne tilbyde noget andet i stedet, faci-
literede akademiet projektet ”Jul to go & to come”. Som navnet indikerer, 
bestod projektet af to elementer: Et ”to go”-element, hvor en julepose med 
kreative aktiviteter mv. blev bragt ud til de tilmeldte skoler, daginstitutio-
ner og dagplejere, og et ”to come”-element, hvor børnene kunne komme 
til kirken og pynte med nogle af de ting, de havde fået lavet af materialerne 
i juleposen.

Derudover var der også et digitalt spor, hvor en julekalenderlåge blev åbnet 
på Facebook hver dag i december. Kadetterne var med til at tage billeder og 
lave tekst til den digitale julekalender.

Nye opgaver i sognene
De fem kadetter skulle begynde deres periode i de to pastorater i januar, 
men med nedlukningen blev alle deres opgaver aflyst, og fysisk fremmøde 
på arbejdspladsen var kun muligt i begrænset omfang. 

Heldigvis betød det ikke en fuldstændig mangel på opgaver for kadetterne. 
I begge pastorater blev kadetterne inddraget i at finde på og udvikle alter-
nativer til de gudstjenester, arrangementer og den undervisning, der måt-
te aflyses. De deltog også i prædikenværksteder sammen med præsterne i 
begge pastorater. Her blev evangelieteksterne diskuteret som forberedelse 
til prædikenskrivning. I det ene pastorat blev prædikenværkstedet optaget 
digitalt og lagt ud på kirkens Facebookside i ugen op til den pågældende 
søndag. 

Op til vinterferien var kadetterne med til at udvikle et interaktivt vinterfe-
rieløb med poster rundt i pastoratets tre sogne. 

I begge pastorater var kadetterne med til at lave fjernundervisningsmateri-
ale til konfirmanderne. 

I det ene pastorat blev konfirmandernes besvarelser på en opgave fra kadet-
ternes fjernundervisningsmateriale til bogen ”Breve fra Gud”. Konfirman-
derne fik bogen som gave fra kirken til deres konfirmation. 

I foråret lavede kadetterne ”Gud to go” i det ene pastorat, mens de i det 
andet pastorat arrangerede konfirmandklub. I sommerferien var flere af 
kadetterne med til at forberede og gennemføre en sommerkirkeuge for 8- 
12-årige om Harry Potter. 

De tre kadetter i Hadsten Storpastorat fik derudover den store oplevelse 
at være med til at lave gudstjenester til DR sammen med sognepræst René 
Høeg. De tre kadetter havde opgaver som liturger og prædikanter i en guds-
tjeneste hver. Det gav dem erfaring i at skrive og holde en prædiken sam-
men med en præst og med al den forberedelse, der ligger forud for sådan 
en gudstjeneste. 

Digitale præstekadetter
Akademiet stod for flere digitale projekter. Dels for at kadetterne kunne 
få erfaring med den digitale formidling og forkyndelse, dels for at de også 
kunne være en ressource på de digitale platforme. Først andagter til tre søn-
dage og siden et påskeprojekt, som begge hold kadetter samarbejdede om. 
Det udmøntede sig i fem meget forskellige videoer: En vandring, en an-
dagt, to refleksioner og en video til skærtorsdag, hvor to kadetter bagte 
stjernebrød og fortalte om den sidste nadver.

Kollegialitet og fælles læring
Det er vigtigt, at kadetterne er en del af det kollegiale miljø i provstiet, at 
de oplever, at præsterne er deres kollegaer og omvendt. Derfor er kadetter-
ne naturligvis med til provstikonventer, budgetsamråd og sociale arrange-
menter i provstiet.

For at styrke kollegialiteten og relationerne mellem præster og kadetter 
blev der i foråret 2020 indført ”præstekaffe” i akademiet. Som afslutning på 
en undervisningsdag gæster en præst akademiet, og over en kop kaffe for-
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tæller vedkommende om sit arbejde, sit sogn, en faglig interesse eller kom-
petencer på særlige områder. 

Det er vigtigt, at akademiet ikke er et lærings- og refleksionsrum for ka-
detterne alene, men også for provstiets præster og på tværs af faggrupper. 
Derfor arrangerer akademiet også kursusdage, der er fælles for kadetter og 
en eller flere af kirkens faggrupper: præster, kirke- og kulturmedarbejdere 
og organister. Hensigten med disse kursusdage er, at de skal være med til at 
styrke faglighederne, samarbejdet på tværs af faggrupper og relationerne i 
provstiet.

I efteråret 2020 blev der gennemført en workshop om konfirmander og sal-
mer for præster, kirke-og kulturmedarbejdere, organister og kadetter. De 
øvrige planlagte workshops måtte desværre aflyses pga. coronarestriktio-
ner. 

Afslutning på forløbet
I slutningen af ansættelsesperioden blev der lagt individuelle planer for ka-
detterne med fokus på de arbejdsopgaver, de enten ikke havde prøvet så 
mange gange eller gerne ville have flere erfaringer med. I akademiet blev 
der ligeledes lavet et afslutningsforløb, hvor der bl.a. blev samlet op på et 
par temaer, der var blevet udskudt pga. coronanedlukning.

Der blev også kigget fremad mod kadetternes fremtidige karrierevalg. Da 
alle var afklarede med at skulle ud at søge embede efter Pastoralseminariet, 
blev ansøgningsprocessen talt igennem, og der blev kigget på stillingsop-
slag for at hjælpe kadetterne til afklaring om, hvad de ønsker sig i og af et 
embede, hvad de kan forvente, og hvad der vil blive forventet af dem. Slut-
teligt blev der selvfølgelig også lavet en skriftlig statusrefleksion over de to 
års ansættelse, og i akademiet blev forløbet evalueret og talt igennem.

3. Akademiformens 
pædagogiske tilgang

I dette kapitel undersøges og beskrives akademiformen og den pædagogi-
ske tilgang ved Akademi for Præstekadetter i Favrskov Provsti. Kapitlet er 
opdelt i to hovedafsnit. Det første afsnit beskriver akademiformen og dens 
baggrund, formål, opbygning, struktur og indhold. Det andet afsnit beskri-
ver den pædagogiske tilgang og analyserer de tilgrundliggende pædagogi-
ske teorier med henblik på en vurdering af, hvorvidt den pædagogiske til-
gang understøtter akademiets formål og tilsigtede effekter.

Beskrivelse af akademiformen i Favrskov Provsti

Baggrund
Favrskov Provsti er initiativtager bag oprettelsen af Akademi for Præsteka-
detter. Projektet, som bakkes op af Aarhus Stift, er gennemført som forsøg 
i perioden 2019-2021. Der er tale om et fra provstiet designet udviklings-
projekt, som har fokus på praksis og handling, og hvor alle medvirkende 
– kadetter, præster, akademileder og menigheder – løbende bidrager til at 
udfylde den pædagogiske skabelon og udvikle arbejdsformer, der under-
støtter projektets målsætninger. 

Projektet er motiveret af særligt to aktuelle forhold. For det første er den 
stigende præstemangel i Danmark en del af projektets problemforståel-
se. Som det fremgår af både Kirkeministeriets Betænkning fra Udvalget om 
præstemangel fra september 2018 og af en større artikelserie i online-kirke-
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magasinet Kirke.dk,2 er der i løbet af de seneste 10-15 år reelt opstået lo-
kal og regional præstemangel i Danmark. I oktober 2019 var der således 25 
præsteembeder fordelt på landets ti stifter, som endnu ikke var blevet besat 
efter opslag, og i perioden 2013-2017 var antallet af genopslag i stifterne 
steget til mere end det tredobbelte i forhold til perioden 2006-2010, fra 25 
til 85 genopslag.3 Også i Favrskov Provsti har man mærket den tiltagen-
de præstemangel i form af færre ansøgere til de opslåede præstestillinger i 
provstiet end tidligere. Tallene svinger fra sogn til sogn, men generelt siges 
antallet af ansøgere at begrænse sig til et par stykker per opslåede stilling i 
provstiet. Akademi for Præstekadetter er et tiltag, som på provstiniveau sø-
ger at modvirke tendensen til præstemangel og danne grundlag for rekrut-
tering og fastholdelse af præster i provstiet.

Det andet forhold angår de potentielt kommende præsters – og det vil i 
langt de fleste tilfælde sige teologiske kandidaters – pastoralteologiske er-
faringsgrundlag. Ifølge projektbeskrivelsen (se bilag 1) har et generelt tra-
ditionstab i samfundet betydet, at mange teologistuderende gennemfører 
det teologiske studium uden at have egentlig kontakt og erfaring med fol-
kekirkens daglige virke. Endvidere indgår der ingen obligatorisk praktik4 
eller anden praksisorienteret træning på det teologiske universitetsstudi-
um. Mange potentielle præster har dermed ikke noget særligt kendskab 
til, hvad det indebærer at være ansat og arbejde som præst. Projektbeskri-
velsen påpeger endvidere, at den praktiske del af præsteuddannelsen på 
landets pastoralseminarier i nogen grad kompenserer for den svage pa-
storalteologiske erfaringsbase blandt kommende præster, men at denne 
uddannelse ikke i tilstrækkelig grad formår at forberede de nye præster på 
de opgaver og udfordringer, der venter dem i mødet med den praktiske vir-
kelighed og menighedernes forventninger. At en del præster forlader præ-
stegerningen inden for de første fem-otte år efter opnået ansættelse, er en 
mulig konsekvens af dette forhold og kan tolkes som udtryk for et kultur-
chok. Akademi for Præstekadetter kan i dette perspektiv ses som et supple-

2 ”Serie: Fokus på præstemangel i folkekirken”, Kirke.dk (2019).
3 Kirkeministeriet ( 2018, s 14) 
4 Der er på kandidatuddannelsen i teologi i såvel København som Aarhus mulighed for at afvikle 
valgfag i et omfang af 15-30 ECTS gennem deltagelse i praktik/projektorienterede forløb på teolo-
gisk relevante institutioner eller arbejdspladser. 

ment til den pastorale uddannelse af kommende præster, der bidrager til at 
udvide og styrke de kommende præsters videns- og erfaringsmæssige for-
udsætninger for at kunne varetage embedet som præst i Den Danske Folke-
kirke og i særdeleshed i Favrskov Provsti. 

Projektets formål og ønskede effekter
Sigtet med Akademi for Præstekadetter er at tilbyde fagligt relevante studie-
jobs for studerende, der er aktive på kandidatuddannelsen i teologi. I løbet 
af ansættelsesperioden sigter projektet på at give kadetterne teoretisk og 
praktisk indsigt i præsteembedets facetterede opgaver og praktisk erfaring 
med arbejdet i folkekirken. Hensigten er, at kadetterne bliver en del af den 
folkekirkelige hverdag samt får konkret hands-on erfaring med de opgaver 
og udfordringer, der er typiske for arbejdet som præst.

De overordnede, generelle formål med projektet består i 1) at bygge bro 
mellem det akademiske studium og præsteembedet, 2) at tiltrække og fast-
holde præster i folkekirken, og 3) at indhente erfaringer med akademifor-
men, som kan bidrage til udvikling af tilsvarende modeller i andre provstier 
eller stifter.

Ad 1) Det teologiske studium er ikke uden videre anlagt på at klæde den stu-
derende på til at varetage præstegerningen i folkekirken. Som uafhængigt 
videnskabeligt studium foregår den teologiske undervisning og forskning 
på ikke-konfessionelt grundlag og uden hensyntagen til, at folkekirken er 
den største aftager af teologiske kandidater. Samtidig er det teologiske stu-
dium tilrettelagt som et teoretisk akademisk studium, der ganske vist giver 
anledning til en vis refleksion over kirkelige praksisser, men det har ikke 
som formål at give den studerende konkret erfaring med disse praksisser. 
Hovedparten af ansatte folkekirkepræster er, trods alternative veje til præ-
steembedet (jf. §1a- og §2-ordningerne), teologiske kandidater, som i løbet 
af den teologiske uddannelse erhverver sig fagligt kvalificerende, men ikke 
praktisk fyldestgørende, kompetencer i forhold til at bestride embedet som 
præster i folkekirken. Akademi for Præstekadetter har til hensigt at integre-
re teologisk teori og kirkelig praksis ved at skabe en større grad af sammen-
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hæng for den studerende mellem det videnskabelige universitetsstudium 
og præsteembedet i den konkrete folkekirkelige virkelighed.

Ad 2) Ifølge dette formål er det projektets hensigt at motivere og inspire-
re kadetterne til at søge arbejde som præster i folkekirken ved at give dem 
adgang til praktisk erfaringsdannelse på den teologiske kandidatdel. Det-
te ligner i praksis den vekselvirkning mellem undervisning og praktik, der 
kendes fra andre professionsrettede uddannelser som for eksempel medi-
cin- og læreruddannelserne. Projektet har således et klart professionsori-
enteret sigte, dog uden at kadetterne gennem deres ansættelse ved akade-
miet forpligter sig på at skulle gå præstevejen efter opnået kandidatgrad. 
Indfries denne del af målsætningen, må akademiformen vurderes at kunne 
bidrage til at modvirke den nuværende tendens til øget præstemangel i fol-
kekirken. 

Ad 3) Som pilotprojekt udforsker Akademi for Præstekadetter nyt territori-
um i folkekirkeligt regi, hvilket potentielt kan danne grundlag for lignen-
de tiltag i andre af landets provstier og stifter. Favrskov Provstis erfaringer 
kan således fungere som en ressourcebank for viden om og inspiration til 
udviklingen af tilsvarende eller alternative modeller i folkekirken. I tilknyt-
ning til formålsbeskrivelsen sigter projektet mod at opnå følgende effekter:

• At præstekadetterne i løbet af ansættelsesperioden vil kunne indgå som 
en selvstændig ressource i provstiets pastorale arbejde

• At præstekadetternes tilstedeværelse bidrager til at løfte kirkelivet i Favr-
skov Provsti

• At præstekadetterne opnår erfaring og viden om folkekirkens organisa-
tion og kultur

• At studiejobbet aktivt er med til at motivere præstekadetterne til at bli-
ve præster

• At præstekadetterne gennem undervisningen ved akademiet, praksis-
forløb og varetagelse af konkrete arbejdsopgaver vil opleve en frugtbar 
vekselvirkning mellem studie- og arbejdsliv, således at der bygges bro 
mellem teori og praksis

Organisering, struktur og indhold
I det følgende beskrives organisering, struktur og indhold ved den akade-
miform, man har udviklet i Favrskov Provsti. Dette indebærer en beskri-
velse af akademiets fysiske rammer, akademilederfunktionen, forholdet til 
universitetsuddannelsen, vejledningen og praksisforløbet samt kadetter-
nes arbejdsområder og arbejdsopgaver.

Fysiske rammer
Akademi for Præstekadetter har fysisk lokalitet i et indrettet undervisnings-
lokale med tilhørende akademilederkontor og kontorpladser til kadetter-
ne i provstihuset i Hadsten. Præstekadetternes praktiske arbejdsopgaver 
foregår ude i provstiets sognekirker. Da ikke alle sogne er dækket af offent-
lige transportmuligheder, anskaffede Favrskov Provsti i efteråret 2020 en 
”kadetbil”, som er til rådighed for kadetterne i forbindelse med opgaverne. 
Kadetterne har fået udleveret en præsteskjorte, som de skal have på, når de 
varetager præsteopgaver i forbindelse med gudstjenester. Det er hensigten, 
at denne påklædning skal understøtte deres identitet som præstekadetter 
både i forhold til dem selv og i forhold til menigheden.

Akademileder
Sognepræst i Hinnerup sogn, Eva Pedersen, blev fra starten frikøbt 25% til 
at være akademileder, hvilket senere er hævet til 50%. Eva Pedersen står 
for den daglige ledelse af det samlede projekt og er ansvarlig for tilrettelæg-
gelsen og koordineringen af kadetternes undervisning og arbejdsopgaver. 
Hun varetager også visse undervisningsopgaver, ligesom hun understøtter 
kadetternes konkrete arbejdsopgaver og har ansvar for det samlede under-
visningsforløb. Provstiets projektmedarbejder, Anne Dorte Pasgaard Nør-
by, er tilknyttet akademiet med en understøttende funktion og varetager 
forskellige ad hoc-opgaver, herunder blandt andet dele af den interne og 
eksterne kommunikation.
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Forholdet til universitetsuddannelsen 
Der har indtil videre været oprettet to hold ved akademiet med hvert fem 
kadetter. Første hold påbegyndte kadetforløbet i efteråret 2019, andet hold 
i januar 2021. Det er et krav for ansøgere, at vedkommende er indskrevet 
på kandidatdelen ved den teologiske uddannelse, af geografiske årsager i 
praksis Afdeling for Teologi på Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, 
samt at vedkommende er aktiv på uddannelsen. Dette krav er nødvendigt 
for at indfri den del af målsætningen for Akademi for Præstekadetter, der 
angår ambitionen om at kunne bygge bro mellem det akademiske studium 
og præsteembedet. 

Præstekadetterne er ansat ved akademiet i maksimalt to år med et lønnet 
ugentligt timetal på ca. ti timer. Ansættelsesperioden svarer således til den 
teologiske kandidatuddannelses varighed, som er normeret til to år. Med 
ti ugentlige timer tages der hensyn til, at kadetterne er optaget på et fuld-
tidsstudium., Der tilstræbes også en koordinering med universitetet, så ar-
bejdet i akademiet ikke falder sammen med placeringen af undervisning og 
eksamensperioder på universitetet.

Vejledning og praksisforløb
Ansættelsen som kadet ved Akademi for Præstekadetter er i høj grad lagt 
an på praksis og således på løsning af typiske præsteopgaver. Der er tænkt 
en progression ind i opgaverne, sådan at der i begyndelsen af ansættelses-
perioden vil være flere undervisningstimer i akademiet end i sidste del af 
perioden, hvor de praktiske opgaver kommer til at fylde mest. Kadetter-
ne understøttes i opgaverne af en erfaren præst fra provstiet samt gennem 
undervisning og ved kollektive lærings-, vidensdelings- og refleksionsrum, 
hvor provstiets præster kan være sparringspartnere. 

Kadetternes arbejds- og læringsproces indgår i en metodisk designet ar-
bejdscyklus med kadetternes arbejdsopgaver som omdrejningspunkt. Ar-
bejdscyklussen er inddelt i fire faser: observation, undervisning/forbere-
delse, gennemførelse af opgaven samt efterbearbejdning. Se hertil også 
detaljeret beskrivelse i kapitel 2.

Kadetternes arbejdsområder og opgaver
Præstekadetterne bliver undervist i og har konkrete arbejdsopgaver inden 
for tre områder, som er centrale for arbejdet som sognepræst i Den Danske 
Folkekirke: 1) gudstjenester, 2) sjælesorg og diakoni og 3) religionspæda-
gogiske aktiviteter – herunder konfirmand- og minikonfirmandundervis-
ning. Ansættelsesforløbet er delt op i fire perioder af et halvt års varighed, 
og arbejdet inden for de respektive områder vægtes forskelligt i løbet af 
de fire perioder (se bilag 6). Ifølge akademiets egen optælling har arbejdet 
med gudstjenester udgjort omtrent halvdelen af kadetternes timer, religi-
onspædagogiske opgaver lidt under en tredjedel, kasualier og sjælesorg ca 
en tiendedel. Den resterende tid har været anvendt til andre opgaver. 

Oversigt over fordelingen af kadetternes timer i løbet af ansættelsesperio-
den:

Alt i alt I alt Pr. kadet Procent

gudstjeneste 2134 426,8 48

Religionspædagogik 1288 257,6 29

Kasualier og sjælesorg 483 96,6 11

Andet 550 109,9 12

Total: 4455 890,9 100

Ad 1) Gudstjenester 
Det er gennemgående for hele ansættelsesperioden, at kadetterne arbej-
der med gudstjenester af forskellig art – såvel den traditionelle søndags-
gudstjeneste (højmessen) som diverse særgudstjenester (julegudstjene-
ster, familiegudstjenester mv.). Det første halvår er der i høj grad fokus på 
søndagsgudstjenesten. I samme periode forbereder kadetterne juleafslut-
ningsgudstjenester for børnehaver og skoler, som bliver holdt som gudstje-
nester i provstiets kirker i december måned. 

I andet halvår har kadetterne formesse og prædiker ved en søndagsgudstje-
neste en gang om måneden. I samme periode arbejder kadetterne teoretisk 
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med nadveren i akademiet og hjælper de lokale præster under altergangen 
ved de gudstjenester, hvor de i forvejen har praksisopgaver med formessen 
og prædiken. Ligeledes begynder kadetterne arbejdet med andre gudstje-
nesteformer: spaghettigudstjenester, ungdomsgudstjenester og særguds-
tjenester for voksne.

De to sidste perioder varetager kadetterne fortsat præsteopgaver i forbin-
delse med højmessen med fast månedlig medvirken (formesse, prædiken 
og assistance ved altergang). På dette tidspunkt vil kadetterne være i stand 
til selv at stå for en kortere gudstjeneste uden dåb og altergang. I perioden 
arbejder kadetterne også med dåben. De deltager i dåbssamtaler op til de 
højmesser, de skal medvirke i, samt forud for lørdagsdåb. Kadetterne arbej-
der på at skrive dåbstale og faddertiltale, som de kan holde ved lørdagsdåb. 
Kadetterne fortsætter med at forberede og have særgudstjenester i provsti-
ets kirker, som de selvstændigt kan stå for. Som et afslutningsprojekt står 
kadetterne for en stor ungdomsgudstjeneste for alle provstiets konfirman-
der i foråret.

Ad 2) Sjælesorg og diakoni
Ved siden af den kirkelige forkyndelse, der foregår ved gudstjenesterne, ud-
gør sjælesorgen og herunder diakonien en væsentlig del af den almindelige 
sognepræsts regelmæssige arbejdsopgaver. Kadetterne undervises i sjæle-
sorgens teori og lære og har konkrete praksisopgaver af sjælesørgerisk ka-
rakter. I første periode er der sat en uge af til sjælesorgen i forbindelse med 
Allehelgen, hvor kadetterne bliver introduceret til området. 

Sjælesorgsområdet udvides i løbet af anden periode. Her bliver kadetter-
ne knyttet til aktiviteter for ældre og sårbare mennesker som for eksempel 
kirkecaféer, ældremøder og husbesøg og deltager efter aftale med de pårø-
rende til samtaler med provstiets præster i forbindelse med bisættelser og 
begravelser. I de to sidste perioder fortsætter kadetterne med at være til-
knyttet provstiets kirkecaféer, ældremøder, sorggrupper mv., ligesom der 
fortsat er mulighed for at komme på husbesøg. Ligeledes fortsætter kadet-
terne med at deltage ved begravelses- og bisættelsessamtaler, skrive bisæt-
telsestaler og deltage i de kirkelige handlinger.

Ad 3) Religionspædagogiske aktiviteter 
Undervisning af børn, unge, voksne og ældre er en væsentlig del af kirkens 
funktioner, som de fleste almindelige sognepræster regelmæssigt varetager, 
særligt i forbindelse med konfirmationsforberedelsen, men også i andre 
sammenhænge (evt. minikonfirmander, studiekredse, foredragsaftenener, 
samtalesaloner mv.). Også dette arbejdsområde bliver kadetterne introdu-
ceret til og får erfaringer med. Det religionspædagogiske område i forbin-
delse med kadetternes opgaver er i særlig grad fokuseret på konfirmations-
forberedelsen, men de arbejder også med minikonfirmandundervisning.

Det religionspædagogiske område påbegyndes i anden periode, hvor ka-
detterne observerer præsternes konfirmandundervisning. Kadetterne 
modtager samtidig undervisning i akademiet. På baggrund af observatio-
nerne og den religionspædagogiske undervisning udarbejder kadetterne 
undervisningsmateriale til en konfirmandundervisningsgang, som de ef-
terfølgende skal stå for i provstiets kirker. I løbet af de sidste to perioder 
udarbejder kadetterne undervisningsmateriale til en konfirmandundervis-
ningsgang, som de står for efterfølgende.

Analyse af akademiets pædagogiske tilgang 
og dens effekt
I de følgende afsnit beskrives et udvalg af pædagogiske og didaktiske teo-
rier, som tilsammen er egnede til at belyse de tilgange, Akademi for Præ-
stekadetter anvender læringsstrategisk i forbindelse med undervisning og 
praktik. Til indledning beskrives de pædagogiske og didaktiske teorier, og 
herefter undersøges teoriernes konkrete anvendelse i akademisammen-
hængen. Til slut følger en refleksion over akademiets pædagogiske tilgang 
med henblik på at vurdere dens effekter og resultater i forhold til projekt- 
og formålsbeskrivelsen.

Akademiformens pædagogiske og didaktiske teorier
Akademiet arbejder ud fra en diversitet af pædagogiske og didaktiske te-
orier, som dog har det tilfælles, at de sigter mod læring gennem konkret, 
hands-on erfaring og refleksion over denne erfaring. Som sådan ligger fo-
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kus i den pædagogiske tilgang på praksis og handling samt på kadetternes 
erhvervelse af viden og erfaring gennem udviklingen af egne produkter – 
for eksempel prædikener til søndagsgudstjenesterne og undervisningsma-
terialer til konfirmationsforberedelsen. Da akademiet har ladet sig inspirere 
af tilgange kendt fra aktionsforskning og -læring, vil akademiets pædago-
giske tilgang i første omgang blive beskrevet i forhold til disse. Dernæst 
vil rapporten beskrive de elementer i den pædagogiske tilgang, som har 
produktionsdidaktisk karakter. Efterfølgende beskrives mesterlære som 
en praksisteoretisk vinkel, akademiets tilgang kan ses i lyset af. Og endelig 
vil den praksisnære og studentercentrerede læringstilgang blive beskrevet 
sammenfattende i det afsluttende afsnit. 

Aktionsforskning og aktionslæring
Af en beskrivelse af pædagogik og metode ved Akademi for Præstekadetter 
(se bilag 5) fremgår det, at projektet har hentet inspiration fra aktionsforsk-
ning. Der skelnes her mellem aktionselementet og forskningselementet: 
”Aktionselementets fokus er på praksis og handling med det formål at ud-
vikle, afprøve og forbedre praksis gennem en læringsproces, hvor alle med-
virkende er medskabere af viden, både kadetterne og præsterne såvel som 
menigheder og akademi. Forskningselementet har fokus på beskrivelse, 
analyse og sammenfatning af projektet”. Til forskel fra gængse former for 
aktionsforskning har der ikke været tilknyttet forskere i den løbende udvik-
ling af projektet. Derimod bærer den løbende udvikling af akademiets pæ-
dagogiske tilgang og metoder tydelige præg af inspiration fra aktionslæring, 
dvs. en løsnings- og handlingsorienteret tilgang, der bygger på den antagel-
se, at pædagogiske praktikere gennem systematiske undersøgelser af egen 
praksis kan producere relevant og praksisnær viden om, hvad der virker 
lokalt, som kan deles og formidles til andre, og som kan bidrage til en po-
sitiv forandring.5 Målet er at bidrage til løsningen på menneskers praktiske 
problemer i konkrete situationer. I lighed med aktionsforskning kan akti-
onslæring således beskrives som ”en demokratisk proces, der er optaget af 
at skabe brugbar praksisbaseret viden i et forandringsperspektiv”.6

5 EMU Danmark (2019); Plauborg, Andersen og Bayer, M. (2007). 
6 Alrø og Hansen (2017) 

Didaktiske grundprincipper i aktionslæring består i deltagelse, viden er-
hvervet gennem praksis (handling/aktion) og læring i fællesskaber. Deltagel-
sesaspektet implicerer, at den viden og erfaring, der opnås, ikke kun byg-
ger på tilegnelse af teoretisk stof, men i en vekselvirkning mellem teori og 
praksis. Desuden at læringsprocessen ikke anskues som et privat fænomen, 
men foregår i et fælles, demokratisk rum, hvor alle involverede parter bi-
drager til den viden, der produceres. Der er tale om en demokratisk sam-
skabelse af viden.

Samarbejde og vekselvirkning – i form af for eksempel samtaler og gensi-
dig feedback – mellem aktørerne i feltet er afgørende i en aktionsorienteret 
læringstilgang samt i andre pragmatisk og refleksivt orienterede tilgange. 
Tilgangen sikrer, at både de studerende og aktørerne i feltet får stor indfly-
delse på dele af læringsprocessen, også selvom de institutionelle rammer 
er defineret på forhånd. Læringen foregår i fællesskab og sigter mod at føre 
til dybe indsigter i og konkrete erfaringer med den specifikke virkelighed, 
man befinder sig i. Aktionslæring sigter med andre ord mod at etablere en 
læringsproces, der resulterer i praktisk viden, som kan omsættes i handling 
og anvendes til at løse problemer i konkrete sammenhænge. I akademiets 
beskrivelse af den pædagogiske tilgang kaldes den erfaringsbaserede viden, 
der kan omsættes til handling, for ”praksisbåret klogskab” . Overført på 
kompetencebegrebet indebærer det, at en kompetence bliver opfattet som 
en indsigtsfuld evne og parathed til at handle i forskellige situationer.

Aktionslæring lægger op til en synergistisk og cyklisk strukturering af læ-
ringsprocessen. Det synergistiske består dels i den demokratiske samska-
belse af viden i fællesskabet mellem studerende og de øvrige aktører, dels i 
integrationen af og samvirket mellem diverse læringskomponenter: obser-
vationer, undervisning, refleksioner, produktudvikling, handling, efterbe-
arbejdelse af produktet osv. Refleksion over observationer og egen praksis 
er her et centralt element. Det handler om at kunne udforske sig selv og sit 
eget virke i fællesskab med andre. Aktionslæring er dermed en særlig måde 
at udforske sin egen praksis på og er beregnet på at hjælpe den enkelte ak-
tør til at ændre og forbedre praksis for derigennem og samtidig dermed at 
producere evidens, som viser, hvordan og hvorfor praksis er blevet forbed-
ret. Det cykliske aspekt er metodisk integreret i denne form for læring, idet 



50  •  AKADEMI FoR PRÆSTEKADETTER 3. AKADEMIFoRMEnS PÆDAgogISKE TILgAng  •  51  

den studerende for at kunne forbedre praksis må gentage læringsproces-
sen, som typisk består i: planlægning/undervisning – observationer – re-
fleksion – handling/aktion – refleksion over egen praksis – ny planlægning 
– ændret praksis ... og så fremdeles. I og med denne proces sker der en in-
tegration af og overvindelse af afstanden mellem teori og praksis, hvilket 
netop er formålet.

Produktionsdidaktik
Idet kadetterne i forbindelse med deres ansættelse ved akademiet blandt 
andet skal lære at udvikle deres egne produkter i form af for eksempel præ-
dikener og undervisningsmaterialer til konfirmander, kan det være klar-
gørende at se denne del af læringsaktiviteterne i et produktionsdidaktisk 
perspektiv.

Produktionsdidaktik kendes primært fra de æstetiske fag (musik, litteratur, 
grafisk design mm.), men kan applikeres på enhver faglighed, der invol-
verer en kreativ proces, som sigter imod udviklingen af produkter.7 Inden 
for produktionsdidaktikken er ordet ”produkt” først og fremmest et kom-
munikationsbegreb og ikke et merkantilt begreb svarende til ordet ”vare”. 
Der er tale om en metode, som skal understøtte den studerendes evne til 
at producere faglig mening i hensigtsmæssige kommunikationsformer, der 
svarer til den konkrete udtrykssituation. Der er for eksempel stor forskel 
på at skulle holde en prædiken ved en søndagsgudstjeneste og at skulle til-
rettelægge et undervisningsforløb for konfirmander. I begge tilfælde skal 
der imidlertid udvikles et produkt i en kommunikationsform, der svarer til 
situationen. Form, indhold og situation hænger sammen og betinger gen-
sidigt hinanden.

Den didaktiske grundtanke i produktionsdidaktikken går ud på, at faglig 
dybdelæring er afhængig af, at den studerende selv formår at tilrettelægge 
og præsentere det faglige stof på en hensigtsmæssig måde. Populært for-
muleret kan man sige, at det som regel er den, der har forberedt en præ-
sentation og fremlægger den for andre, der lærer mest. Nøglebegreberne 

7 Rudloff (1990) 

i den sammenhæng er produktudvikling og praksisfaglighed i formidlings-
situationer. Produktionsdidaktisk vil undervisningens tyngdepunkt typisk 
ligge på den studerendes fordybelsesproces og arbejde med at udvikle sit 
produkt. Denne fordybelses- og udviklingsfase understøttes dog af både 
forudgående undervisning fra faglæreren og den efterfølgende præsenta-
tion og evaluering af det fremlagte produkt, der sigter imod forbedrende 
videreudvikling.

Mesterlære som praksisteori
Det er oplagt at bringe mesterlærebegrebet i spil i en analyse af de pæda-
gogiske og didaktiske tilgange ved akademiet. Mesterlære indeholder det 
formentlig ældste didaktiske princip i historien, nemlig efterligning. Man 
lærer ved at gå i en andens, i mesterens, fodspor, indtil man er tilstrækkelig 
udlært til at kunne gå egne veje. Dette svarer til, hvad kadetterne i en stor 
del af deres ansættelse foretager, blandt andet når de er på observationsar-
bejde i kirkerne, og når de udfører præsteopgaver under vejledning af en 
erfaren præst.

Nielsen og Kvale8 fremhæver fire hovedaspekter ved mesterlærebegrebet: 

1. Praksisfællesskab: mesterlæren foregår inden for rammerne af en social 
organisation eller institution. Ved at deltage i fællesskabets aktiviteter 
tilegner lærlingen sig gradvist håndværkets væsentligste færdigheder, 
kundskaber og værdier og bevæger sig dermed fra en perifer deltagelse 
i aktiviteten til at blive fuldgyldigt medlem af faget.

2. Tilegnelse af faglig identitet: ved at efterligne de fagprofessionelles age-
ren indlærer lærlingen fagets mange færdigheder og opnår gradvis stør-
re beherskelse af faget, hvilket er afgørende for etableringen af fagiden-
titet. Det drejer sig med andre ord om at øve sig i en rolle, indtil man 
begynder at kunne identificere sig med den og finde sig selv til rette i 
den.

3. Læring uden formel undervisning: dette punkt er kun delvist relevant i 
forhold til akademiet, idet der her foregår formel undervisning som en 

8 Nielsen og Kvale (1999); Kildedal (2001)
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kontinuerlig del af kadetternes ansættelse. Men punktet fremhæver det 
aspekt ved mesterlæren som praksisteori, at den primære læring finder 
sted gennem observation og imitation af det arbejde, mesteren og andre 
udøvere inden for faget udfører.

4. Evaluering gennem praksis: i en mesterlæresammenhæng finder eva-
luering af lærlingens arbejde og progression hovedsageligt sted i selve 
arbejdssituationen, hvor lærlingens færdigheder kontinuerligt bliver 
testet, og hvor der modtages feedback på de udførte arbejdsopgaver. 
I akademiet er evaluering og feedback knyttet til praksis, men foregår i 
hovedreglen på akademiet som en integreret del af den arbejdscyklus, 
som er beskrevet i det forrige kapitel.

Praksisnær og studentercentreret læring
Sammenfattende kan de pædagogiske og didaktiske tilgange ved akade-
miet ses som bestræbelser på at opnå en praksisnær og studentercentreret 
læring. Som det formuleres i akademiets beskrivelse af pædagogik og me-
tode, er der ”blevet arbejdet med en pædagogisk tilgang med deltager- og 
praksisorienteret planlægning som omdrejningspunkt”.

Den praksisnære eller praksisorienterede tilgang til læring har fokus på, at 
det tillærte stof skal være anvendeligt efterfølgende, dvs. kan omsættes i en 
hensigtsmæssig praksis. Det drejer sig om en undervisning, der forbinder 
fagene med de studerendes erfaringer med og spørgsmål til den virkelig-
hed, de skal fungere i. Ved at fokusere på fagenes forbindelse til omverde-
nen og den konkrete praksis vil den praksisnære læring også indeholde et 
klart dannelsesmæssigt aspekt, som drejer sig om at styrke den studeren-
des evne til at kunne orientere sig i og navigere i et komplekst felt, der in-
kluderer mange forskellige praksisser. Dette er netop karakteristisk for den 
almindelige sognepræsts arbejdssituation. Den teologiske kernefaglighed 
skal i præstegerningen bringes i spil og anvendes i mange forskellige situ-
ationer og i arbejdet med mennesker i alle aldre og med forskellige sociale 
baggrunde.

Akademiets beskrivelse af pædagogik og metode afslører en klar bevidst-
hed om at gøre brug af en studentercentreret læringstilgang. Der findes 

mange forskellige og ikke altid forenelige didaktiske teorier om studenter-
centrerede læringsmetoder, men overordnet set og fælles for disse er, at 
studentercentreret læring dels drejer sig om, at undervisningen tager hen-
syn til den enkelte studerendes konkrete læringsforudsætninger, dels om at 
sørge for, den studerende tager medansvar for læringsprocessen. Formålet 
er at udvikle studerende med evne til at reflektere og agere selvstændigt 
med henblik på at besidde arbejdsrelevante kompetencer.

En nyere rapport om studentercentreret læring fra Danmarks Akkredite-
ringsinstitution ridser de væsentligste didaktiske principper op.9 Studen-
tercentreret læring er kendetegnet ved at:

• Tage udgangspunkt i studerendes forskelligheder i planlægningen af ud-
dannelsesforløbene og i tilrettelæggelsen af det enkelte læringsforløb

• Anvende forskellige pædagogiske og didaktiske tilgange og tilpasse dem 
til den konkrete læringssituation

• Underviserne er bevidste om underviserrollen i forskellige læringssitu-
ationer

• Forudsætte gensidig respekt og dialog mellem underviser og studeren-
de

• Give de studerende medindflydelse på egen læring ved at tilbyde fleksi-
bilitet og valgmuligheder i læringsforløbet

• Sikre at de studerende får tilstrækkelig feedback, både på deres løbende 
faglige udvikling og præstationer.

Teoriernes konkrete anvendelse i Akademi for 
Præstekadetter
I det følgende reflekteres der over de pædagogiske og didaktiske tilgan-
ges konkrete anvendelse i undervisningen og praktikken, ved Akademi for 
Præstekadetter, jf. afsnittet om kadetternes arbejdsområder og opgaver.

9 Danmarks Akkrediteringsinstitution (2017, s 15)
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I første omgang må det nævnes, at det at planlægge og gennemføre et læ-
ringsforløb aldrig eller kun yderst sjældent består i at presse en bestemt di-
daktisk teori og metode ned over forløbet. Ofte vil der være tale om dels et 
samspil af en bred vifte af didaktiske tilgange, dels af en høj grad af metode-
variation afstemt i forhold til situation, faglighed, arbejdsopgavens karak-
ter og indhold osv. Applikation af didaktiske teorier i konkrete undervis-
ningssammenhænge drejer sig primært om at strukturere læringsforløbet 
ud fra en overordnet viden og nogle overordnede forestillinger om, hvad 
der vil optimere læringsudbyttet for aktørerne i forhold til selve formålet 
med forløbet. De ovenfor beskrevne pædagogiske og didaktiske tilgange 
skal derfor ikke opfattes som en art facit- eller tjekliste, som lærings- og 
arbejdsformen ved akademiet skal vurderes på. De beskrevne tilgange skal 
snarere opfattes som det perspektiv på og den indstilling til læring, der lig-
ger til grund for den konkrete strukturering af kadetternes læringsforløb 
ved akademiet.

Det centrale omdrejningspunkt i kadetternes læringsproces er de opga-
ver, kadetterne skal udføre. Disse opgaver svarer til den almindelige sogne-
præsts kerneopgaver. Akademiets funktion består i at understøtte kadetter-
ne i og klæde dem på til at kunne varetage disse opgaver under hensyntagen 
til den enkeltes individuelle forudsætninger og udfordringer. Derfor er den 
pædagogiske og didaktiske tilgang udpræget praksisnær og studentercen-
treret. Det viser sig blandt andet ved, at den teoretiske undervisning, der 
foregår i akademiet, har fokus på de konkrete opgaver, der skal udføres, 
og at refleksion over og feedback på egen praksis er en gennemgående ar-
bejdsmetode ved akademiet. 

Ved at være deltager- og praksisorienteret sikres en høj grad af medindfly-
delse på egen læring. Akademiet har en understøttende funktion i forhold 
til kadetternes individuelle faglige udvikling.

Det produktionsdidaktiske aspekt er primært centreret omkring arbej-
det med at skrive og holde prædikener. Men også kadetternes store afslut-
ningsprojekt, der består i at planlægge og afholde en gudstjeneste for alle 
provstiets konfirmander, bør nævnes i den forbindelse. Derudover skal ka-
detterne også udarbejde undervisningsmateriale til to konfirmandunder-

visningsgange, som de efterfølgende står for. Produkterne udvikles hoved-
sageligt individuelt, men altid i udveksling med undervisere og de øvrige 
kadetter.

Dette peger så videre på aktionslæringselementet i akademiets tilgang. Læ-
ringen foregår i fællesskab, hvor alle aktører bliver medskabere af den vi-
den, der opnås. Der er tale om en dynamisk proces, hvor praksis løbende 
bliver udviklet, afprøvet og forbedret på et både kollektivt og individuelt 
plan. Akademiets arbejdscyklus bidrager til, at teori og praksis gensidigt 
befrugter hinanden, og at den potentielle kløft mellem teoretisk viden og 
praktisk know-how overvindes. Teologien bringes i spil i konkrete situati-
oner i det pastorale arbejde, hvor der gøres konkrete erfaringer, som efter-
følgende fører til reflekteret nybesindelse på den teologiske lære. Kadetter-
nes refleksioner over egen praksis vidner om, at vekselvirkningen mellem 
universitetsstudium og studiejob som præstekadet øger den gensidige for-
ståelse mellem teori og praksis. For kadetterne er jobbet som præstekadet 
ikke blot en læringsproces, men også en afklaringsproces i forhold til at 
finde ud af, om den teologiske kandidatuddannelse skal bruges til at søge 
præsteembede i folkekirken. 

Vurdering af effekt og resultater
Dette kapitel rundes af med en vurdering af, hvorvidt den pædagogiske og 
didaktiske tilgang i dens konkrete anvendelse bidrager til en indfrielse af de 
overordnede formål med projektet. Som tidligere nævnt har formålet med 
Akademi for Præstekadetter været 1) at bygge bro mellem det akademiske 
studium og præsteembedet; 2) at tiltrække og fastholde præster i folkekir-
ken; og 3) at indhente erfaringer med akademiformen, som kan bidrage 
til udvikling af tilsvarende modeller i andre provstier/stifter. I forlængelse 
heraf beskrives de ønskede effekter af præstekadetternes ansættelse i Favr-
skov Provsti: 1) at kadetterne over tid selvstændigt vil kunne indgå som 
en ekstra ressource i provstiet; 2) at kadetternes tilstedeværelse betyder et 
løft til kirkelivet i Favrskov Provsti; 3) at kadetterne får erfaring og viden 
om folkekirkens organisation og kultur; 4) at studiejobbet aktivt er med til 
at motivere kadetterne til at blive præster; og 5) at kadetterne oplever, at 
arbejdet bygger bro mellem studie og arbejdsliv – mellem teori og praksis. 
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I akademiets projektbeskrivelse uddybes formålet:

Vi tror på, at en væsentlig styrkelse af praktikken på den teologiske kandi-
datdel vil forstærke oplevelsen af, hvor meningsfyldt og inspirerende præ-
stearbejdet er. Den teologistuderende skal under sit studie og deltagelse i 
akademiets aktiviteter blive en del af den folkekirkelige hverdag, komme i 
nærkontakt med de opgaver og udfordringer, der er folkekirkepræstens, og 
varetage grundlæggende præsteopgaver i et konkret kirkeligt miljø.

Det er vanskeligt at vurdere alene på baggrund af akademiets pædagogiske 
og didaktiske tilgange, om de studerende opnår en sådan oplevelse af ar-
bejdsmæssig meningsfylde og inspiration, så i det følgende samler interes-
sen sig om de mere objektive aspekter ved formålet.

I forhold til den del af akademiets overordnede formål, der angår brobyg-
ningen mellem akademisk studium og præsteembede, vurderes det, at de 
pædagogiske og didaktiske tilgange i høj grad bidrager til at understøtte re-
aliseringen af dette formål. Kombinationen af teoretisk undervisning, ob-
servationer, refleksioner, produktudvikling, afprøvning i praksis, feedback 
mv. i såvel individuelle som kollektive læringsrum sørger for, at der etable-
res en klar forbindelse mellem akademisk teori og kirkelig praksis. Der kan 
ikke herske tvivl om, at intentionen med de valgte tilgange af pædagogisk 
og didaktisk art netop er at sikre, at kadetterne opnår viden om og erfaring 
med folkekirkens organisation og kultur, og at der bygges bro mellem ar-
bejds- og studieliv. Tilgangene synes endvidere at styrke muligheden for, at 
den viden, kadetterne opnår fra universitetsundervisningen, kan finde an-
vendelse i den kirkelige praksissammenhæng, og omvendt, at erfaringerne 
fra den kirkelige praksissammenhæng kan bidrage til selv- og nybesindelse 
på den teologiske viden fra universitetssammenhængen. 

Broforbindelsen går begge veje og fører til en frugtbar vekselvirkning mel-
lem teologisk viden og pastoral erfaring, hvilket synes at bidrage til, at ka-
detterne på oplyst og kvalificeret grundlag vil kunne træffe valget om, hvor-
vidt de efter opnået kandidatgrad ønsker at søge embede i folkekirken eller 
ej. Det skønnes også, at de pædagogiske og didaktiske tilgange vil bidra-
ge til at fastholde kadetterne i folkekirken, idet disse tilgange i høj grad er 

baseret på en respekt for den enkeltes læringssituation og har motiveren-
de karakter blandt andet i form af den systematiserede brug af feedback 
samt på grund af den tillid, kadetterne mødes med i et bevidst demokratisk 
læringsrum baseret på didaktiske principper som dialog, samskabelse og 
selvstændighed.
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4. Præstekadetternes udbytte af 
deltagelsen i akademiet 

Indledning
Et helt afgørende element i erfaringsopsamlingen er kadetternes perspek-
tiv på deltagelsen i Akademi for Præstekadetter. Formålet med dette kapitel 
er at vise, hvordan præstekadetterne har oplevet deres udbytte af ansættel-
sen i akademiet med særligt henblik på følgende tre af projektbeskrivelsens 
målområder: 

• At kadetterne får erfaring og viden om folkekirkens organisation og kul-
tur

• At studiejobbet aktivt er med til at motivere kadetterne til at blive præ-
ster

• At kadetterne oplever, at arbejdet bygger bro mellem studie og arbejds-
liv. 

Kapitlet bygger dels på individuelle kvalitative interviews med kadetterne, 
foretaget henholdsvis i forbindelse med akademiets opstart og afslutning 
(se bilag 7-8), dels på skriftlige refleksioner, som kadetterne selv har ud-
arbejdet til brug for undervisningen i akademiet. Fokuspunkterne er tilba-
gevendende temaer, der handler om kadetternes forhåndsforventninger, 
deres vurdering af undervisningen og opgaverne, vekselvirkningen mellem 
job og studier, oplevelsen af mødet med provstiets præster og menigheder 
samt afklaringen af fremtiden. Endelig skal vi se på, i hvilken udstrækning 
kadetternes erfaringer indikerer, at de ønskede effekter er opnået. Kadet-
ternes udsagn gengives med kursiv.
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Baggrund og forventninger
I det følgende præsenteres kadetternes motivation for at søge om ansæt-
telse i akademiet og deres forventninger og eventuelle forbehold overfor at 
skulle være præster i folkekirken. 

Motivation for ansøgningen til akademiet
Kadetternes kirkelige erfaringsgrundlag spænder fra sporadisk kirkegang 
til jul og ved livets højtider til tidligere eller nuværende engagement i sog-
nekirker og/eller kirkelige organisationer. Dette svarer til provstiets krite-
rier for udvælgelse af kadetter til projektet, som lagde vægt på at afspejle 
bredden blandt de teologistuderende. Et fællestræk i gruppen var imidler-
tid en uafklarethed i forhold til fremtiden og en eventuel ansættelse som 
præst i folkekirken. Netop ønsket om afklaring har udgjort en væsentlig 
motivation for kadetternes ansøgning om optagelse i akademiet. Ifølge en 
kadet er det en vigtig pointe, at akademiet ønsker at give indsigt i netop 
præstens arbejde: Det er jo præstejobbet, man får indsigt i. Og det er jo lige 
præcis det, jeg er i tvivl om. For hvis jeg ikke ville være præst, så ville jeg nok 
tage en praktik i Folkekirkens Nødhjælp eller Røde Kors. 

Herudover ytrer kadetterne en række andre personlige begrundelser for at 
deltage:

• At få en større forståelsesramme for den teologi, der læres på studiet
• At opnå mere fornemmelse for, hvordan teologien kan være relevant 

for folks liv 
• At prøve kræfter med at skulle formulere store budskaber 
• At lære at være professionel og lytte og forholde sig på en god måde over 

for folk
• At få styrket motivation for at gennemføre den sidste del af teologistudi-

et gennem nærkontakt med præstegerningen 

Flere nævner selve det at nå til afklaring af at se sig selv i rollen som præst 
og at kunne stå personligt inde for det, man forventes at sige fra prædike-
stolen, som begrundelser for ansøgningen til akademiet: For mig hænger 

tro og tvivl meget sammen. Så en afklaring af, hvad tror præster i folkekirken 
på, og hvordan kan de formidle evangeliet på en måde, man selv kan stå inde 
for. Det er i hvert fald også noget, jeg ser frem til og håber at finde lidt mere 
ud af. 

Nogle af kadetterne fremhæver fællesskabet i akademiet som attraktivt, 
mens andre ikke har tillagt det større betydning. Det samme gælder det 
forhold, at der er tale om et lønnet job. Kadetterne giver samstemmende 
udtryk for, at det ikke har været en selvstændig motivationsfaktor, men at 
det spillede en praktisk rolle, fordi man ikke behøvede andet studiejob ved 
siden af.

Forbehold over for at blive præst 
Motivationen for at søge studiejobbet har samtidig haft nogle forbehold 
som følgesvende. Nogle forbehold kan skyldes forestillinger om folkekir-
ken, som en kadet reflekterer over: Jeg vidste ikke så meget om folkekirken 
som institution og havde mest måske bare hørt, at den var traditionel og gam-
meldags. Det skræmte mig lidt.

Andre forbehold gik på tanker om ikke at kunne leve op til kravene til rol-
len som præst. Havde man livserfaring nok? Eller kunne man se sig selv i 
rollen som offentlig person og repræsentant for folkekirken – og leve op til 
det ansvar, der i det hele taget følger med jobbet? Lige præcis det der med 
ansvaret kunne måske godt ende med at afskrække mig. Så det med at finde ud 
af, at måske er det mere i mit hoved. Måske er ansvaret slet ikke så stort. Eller 
måske er det ok ikke at kunne fikse alles problemer. Sådan noget. Altså få det 
lidt mere ned, og måske også bare få lidt mere tiltro til mine egne evner i det.

Samtidig har der blandt nogle været bekymringer over jobbets livsformsdi-
mension og forventningen om at ’være på’, også uden for almindelig ar-
bejdstid: Det er jo ikke som med andre jobs, at man tager på arbejde, og så 
er jeg præst, og så tager jeg hjem ... altså så er man jo stadigvæk præst, også 
derhjemme. Så der ligger jo hele tiden den her konstante åbenhed, parathed til 
at møde det andet menneske. Som, jeg jo synes, er det fantastiske, men som jeg 
også ser som det meget udfordrende. 
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Præstekadetternes vurdering af udbyttet
I det følgende præsenteres kadetternes vurdering af deres deltagelse i aka-
demiet og udbyttet af arbejdet med de forskellige præsteopgaver. 

Undervisningen og arbejdsopgaverne
I akademiets struktur og arbejdsform er der som beskrevet i kapitel 2 ind-
tænkt en progression, så kadetternes arbejdsopgaver gradvist er blevet ud-
videt. Denne progression er indbygget i undervisning og planlægning af 
kadetternes aktiviteter. I det følgende skildres kadetternes synspunkter på 
akademiets arbejdsform og de forskellige arbejdsområder.

Arbejdsformen
Noget, der har været helt uundværligt i det her forløb, er helt klart undervis-
ningen. Den har været velforberedt, gennemtænkt og grundig. Vi har fået lov 
til at arbejde rigtig meget og øve rigtig meget, og det har i hvert fald g jort mig 
tryg i de forskellige opgaver, når jeg endelig skulle ud i praksis. 

Citatet illustrerer en generel oplevelse blandt kadetterne. Især fremhæves 
den pædagogiske kvalitet og indholdsmæssige relevans, men også fleksi-
bilitet, både i forhold til kadetternes ønsker og i forhold til samspillet med 
studierne på universitetet. Kadetterne fremhæver samstemmende betyd-
ningen af et fagmiljø præget af åbenhed, tryghed og respekt: Der har været 
en stor respekt for, at vi er ved at udvikle vores egne måder at gøre tingene på 
– og det har været megagodt. Akademilederens tilgængelighed som vejleder 
og sparringspartner fremhæves som afgørende for kadetternes faglige og 
personlige udvikling: Plads til at stille alle spørgsmål. Føle, at man blev taget 
seriøst, ligegyldigt hvor lidt man vidste om et givent emne.

Vekselvirkningen mellem undervisning og praktisk erfaringsdannelse har 
ifølge kadetterne været vellykket. Ikke mindst efterrefleksionen fremhæves 
som nyttig til at fastholde læringen, ligesom kadetterne betoner anvendelse 
af praktikere som gæstelærere og fageksperter som en kvalitet. 

Kadetterne giver udtryk for, at det har haft stor værdi, at man som deltager 
i projektet kunne indgå i et læringsfællesskab med andre i samme situation, 
men også med mere erfarne: At være i båd med en flok, som heller ikke var 
supertrygge på området og også skulle finde sig selv i det, var med til at men-
neskeliggøre den ‘frygt’ man ellers kunne gå og bygge op omkring opgaverne. I 
det fællesskab har der været plads til at fejle, og det beskrives af kadetterne 
samstemmende som noget helt afgørende. Her har præsternes rolle som 
generøse sparringspartnere og rollemodeller, der selv har turdet dele egne 
fejl og fiaskoer, haft stor værdi: Præster delte af deres fejl, sagde aldrig, at 
noget var rigtigt eller forkert, men op til fortolkning, og hvordan de har g jort, 
men plads til at gøre det på en anden måde.

Akademiet har givet nødvendig øvelse i samarbejde, som dog undertiden 
har været krævende. Forskellige holdninger og arbejdsstile i kadetgruppen 
kan være en udfordring: Vi er gode venner og har det sjovt – men vi har også 
meget forskellige holdninger til ting og til hvordan – og ikke mindst – hvornår 
ting skal gøres.

gudstjeneste og prædiken
Kadetterne ytrer generelt stor tilfredshed med det intense arbejde med 
gudstjenester og prædikener. De ser søndagens gudstjeneste og prædike-
nen som noget primært i præstegerningen, som dog også fra starten har 
været en smule angstprovokerende: Det at skulle holde gudstjeneste, og især 
at skulle holde prædikener, har skræmt mig meget ved jobbet som præst. En 
anden udtrykker samme frygt: Det var klart prædiken-delen af præstejobbet, 
jeg frygtede allermest, men det at få erfaring med at skrive, øve for hinanden i 
akademiet og få øvelse i at stå og prædike for en menighed er virkelig noget, jeg 
synes har været lærerigt og sjovt. 

Her har undervisningen tydeligvis mødt kadetterne. De vurderer samstem-
mende udbyttet ved at arbejde med prædikener som meget stort: Fandt 
min egen overbevisning og stemme ved at skulle skrive og holde prædikener. 
Eller som en anden siger: Mit teologiske ståsted er blevet skarpere. Det har 
samtidig været en iøjnefaldende metode til afklaring: Relativt hurtigt følte 
jeg mig tryg i forhold til prædiken, men også i forhold til en afklaring omkring 
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om jobbet var noget for mig. Der skulle vel egentlig ikke særlig meget til andet 
end måske de første par prædikener plus mødet med præsten selv.

Religionspædagogik
Flere af kadetterne udtrykte på forhånd usikkerhed omkring undervisnin-
gen af konfirmander og minikonfirmander. Selvom coronanedlukningen 
har betydet mindre berøring med området end planlagt, er der tydelige 
tegn på, at deltagelsen i akademiet har givet kadetterne mere selvtillid om-
kring undervisningsopgaven. Selvtilliden er dels kommet af øget viden om 
metoder, men også af, at forløbet har udviklet synet på egen rolle i under-
visningen: Jeg vil gerne være den der cool præst, som de bare synes er mega-
sej og gør, hvad jeg siger, fordi de synes, at jeg er sej og sådan noget, men også 
fundet ud af, at det går ikke. Altså nogle gange så skal voksnes stemme lige til, 
og det er også ok. Jeg er i hvert fald blevet mere tryg ved, at det skal jeg nok 
finde ud af. 

Sjælesorg/diakoni
Der har været naturlige begrænsninger for kadetternes rolle, når det kom-
mer til sjælesorg. Der er da heller ingen af dem, der stiller spørgsmålstegn 
ved det vilkår, at de har været henvist til rollen som fluen på væggen i for-
bindelse med kasualiesamtaler. Observationsrollen har dog ifølge kadetter-
ne været en hjælp til at visualisere samtalesituationen og at afdramatisere 
forventningerne til præstens præstation.

Den begrænsede adgang til selv at komme på banen har alligevel haft sine 
konsekvenser: Jeg føler mig klædt på-ish, men ikke lige så meget som til de 
andre opgaver. En anden kadet giver udtryk for noget lignende og peger 
samtidig på, at den manglende adgang som kadet udgør en hindring for 
selvstændig erfaringsdannelse: Vi har fået en øget indsigt, men jeg synes sta-
dig, der er en stor del af det, som vi mangler, men som måske bare er svær at 
forberede sig på, fordi det måske kræver, at man selv skal mere ud i praksis. 

På grund af coronanedlukningen har adgangen til at deltage i kirkecafé og 
andre diakonale opgaver desuden været mindre end planlagt, og som hel-

hed er kadetternes erfaringsgrundlag med dette område derfor temmelig 
begrænset. 

Vekselvirkningen mellem job og studier 
En ønsket effekt af Akademi for Præstekadetter har som nævnt været, at 
akademiet skulle bidrage til at bygge bro mellem studie og arbejdsliv. I det-
te afsnit skal vi derfor se på, hvordan kadetterne har oplevet samspillet mel-
lem studie og job. 

Koordinering mellem job og studier
En forudsætning for akademiet har været, at jobbet som kadet skulle kun-
ne varetages ved siden af teologistudiet. Den konkrete skemalægning af un-
dervisningen i akademiet har derfor først fundet sted, efter at lektioner-
ne på universitetet er blevet meldt ud. Ifølge kadetterne har dette fungeret 
meget tilfredsstillende. Der har været nogle få udfordringer som følge af 
coronarestriktioner, der bevirkede, at aktiviteterne ikke kunne realiseres 
som planlagt, ligesom koordineringen i nogle tilfælde har været udfordret 
i forbindelse med kadetternes specialeskrivning. Men generelt giver kadet-
terne udtryk for, at koordineringen i forhold til studiet har fungeret godt og 
med en høj grad af fleksibilitet. 

Brug af studierne i jobbet
I forhold til at vise relevansen af de teologiske studier for arbejdet med præ-
steopgaverne er dette tilsyneladende lykkedes. Flere konstaterer, at mødet 
med praksis netop har vist de akademiske studiers brugbarhed i kirken: Det 
er dejligt at få teorien fra uni udfoldet i praksis og finde ud af, at ens uddan-
nelse og de fag, man har, faktisk (for det meste) er relevante for ens fremtidige 
job, og at studiet og fagene er noget, man kan bruge i praksis.

En kadet fremhæver prædikenskrivningen som et sted, hvor udbyttet fra 
studiet bliver tydeligt, både metodisk og indholdsmæssigt. I prædikenen 
er man tvunget til selv at tage et standpunkt til den teori, man lærer ... og det 
er meget rart at finde ud af, at man godt kan argumentere for sin sag og finde 
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ud af, at man ikke altid er enig med det, der står i lærebøgerne. Så jeg synes, at 
vekselvirkningen gør, at man bliver klogere – i høj grad også på sig selv. 

Mens kadetterne generelt udpeger prædikenen som et sted, hvor de kan 
bruge deres teologiske faglighed, synes det at falde dem sværere på an-
dre områder, f.eks. i forbindelse med konfirmandundervisningen: Den ab-
strakthed, der hersker på universitetet, bindes pludseligt til det konkrete, når 
man står overfor 31 konfirmander. Her bliver det for alvor en udfordring at 
gøre kristendommen meningsfuld og forståelig for unge – det er noget, jeg skal 
arbejde videre med. 

Brugen af jobbet i studiet 
Det er dog ikke kun jobbet, der har gavn af brobygningen, ved at arbejdet 
med praksis øger forståelsen for de teologiske fags relevans for præstear-
bejdet. Udbyttet går også den anden vej, ved at blikket for fagenes anvende-
lighed øger motivationen for studiet. Kadeterfaringerne kan dog også lede 
til et mere kritisk blik på fag, der ikke umiddelbart opleves som praktisk 
relevante: Selvstændigheden, det pludseligt at føle noget ikke var relevant for 
mit fremtidige virke. Dette kan være negativt for selve studiet, men enormt po-
sitivt for min egen forståelse af det at være teolog og præst.

Et andet udbytte er øvelsen i at træde frem og levere noget, som smitter po-
sitivt af på studiet: Gav masser af faglig selvtillid, og det blev meget nemmere 
f.eks. at fremlægge, fordi vi pludselig var ”på” så ofte udenfor studiet. Fik også 
bedre forståelse af strukturel opbygning i mine opgaver og oplæg.

Kadetterne beretter samstemmende, at vekselvirkningen mellem job og 
studie har virket gensidigt øjenåbnende. Men jobbet synes ikke at have på-
virket studierne i den forstand, at kadetterne som følge heraf har prioriteret 
praktisk-teologiske emner i valget af valgfag eller i forbindelse med deres 
specialeskrivning 

Mødet med præster og menigheder
Der er bred enighed blandt kadetterne om, at relationen til præster og me-
nigheder, menighedsråd, ansatte og frivillige medarbejdere har været sær-
deles positiv. De fremhæver både møderne i provstiets kirker i forbindelse 
med deres gudstjenesteopgaver og det sidste halve år, hvor de har været 
tilknyttet et bestemt sogn. Disse møder har affødt en række samtaler: Ved 
at møde menighedsråd og tale med præsterne og stille alle de ”dumme” spørgs-
mål. Få bedre forståelse for kirkens organisatoriske opbygning.

Flere af kadetterne fremhæver mødet med menighedsrådene, som blandt 
andet har givet indsigt i de muligheder, der ligger i forvaltning af folkekir-
kens midler, men også en oplevelse af rådenes engagement i kirkens liv: Jeg 
synes faktisk, de er ret meget progressive og er virkelig sådan up to date. 

Mødet med rådene har været med til at nedbryde fordomme: Jeg har kun 
mødt virkelig – eller altså de har i hvert fald virket – ret solide og sådan gode, 
velfungerende menighedsråd. Og man hører jo skrækhistorier. På samme 
måde har mødet med engagerede medarbejdere givet et positivt indtryk: 
Det har da været inspirerende at se, at der er masser af medarbejdere der. som 
ligesom brænder og lægger noget af sig selv i det, de laver.

Opmærksomhed og støtte
Konkret opfattes iscenesættelsen af akademiet i form af velkomstgudstje-
neste og udlevering af præsteskjorte som en understregning af den seriø-
sitet, der fra provstiets side har omgærdet jobbet: Det har betydet meget at 
føle sig ønsket. At det ikke kun er et studiejob for vores skyld, men også et ønske 
fra deres side, og at de faktisk gerne vil køre rundt for at høre os. En anden 
pointerer, at velkomstgudstjenesten signalerede, at kadetterne var velkom-
ne: Jeg synes, det er meget stort. Og når jeg ... jamen jeg synes godt nok, det 
er rart. Jeg føler mig virkelig taget seriøst, og jeg føler mig VIRKELIG velkom-
men, og sådan næsten savnet, altså det her er virkelig vigtigt.

Kadetterne har oplevet, at denne bekræftelse og støtte fra både præster og 
kirkegængere er fortsat: Det har givet mig selv en tro på min tro at stå på præ-
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dikestolen og mærke deres opmærksomhed og en følelse af, at her er noget, vi 
er fælles om.

Præsteskjorte
Præsteskjorten gav i begyndelsen anledning til en smule tøven. Det føltes 
uvant at skulle bære uniform. Men kadetterne oplevede hurtigt, at skjorten 
fungerede som identitetsmarkør, der kunne gøre det enklere at tage rollen 
på sig. Skjorten giver legitimitet til kadetterne og fungerer som en støtte i 
forbindelse med deres optræden i kirken: Det, at der er genkendelighed over 
skjorten betyder også, at folk ved, hvem man er, og man er lidt fri for at præ-
sentere sig, fordi folk kan se, at man skiller sig ud, og det betyder også, at man 
bliver tillagt en forventning og en større grad af seriøsitet. Man kan ikke bare 
stå og ”lalle”, når man har sin skjorte på.

udfyldelse af funktion
Det er en almindelig erfaring blandt kadetterne, at de fra projektets start 
har oplevet at blive modtaget og blive taget seriøst som samtalepartnere og 
vordende kolleger: Blandt alle præster, KKM´ere, menighed og diverse perso-
nale, jeg har arbejdet sammen med, har jeg erfaret at blive taget alvorligt. Jeg 
har ikke bare været en praktikant, men en som de faktisk har draget nytte af, 
og der er blevet lyttet, når jeg har udtalt mig om ting. 

En kadet giver udtryk for, at adgangen til opgaver kunne have været hæm-
met af præsternes manglende erfaring med projektet, men at denne fore-
stilling blev gjort til skamme: Jeg forestillede mig, at der måske kunne være 
lidt berøringsangst for at smide os ud i den virkelige verden. Nu hvor projektet 
var nyt og uprøvet, men der har været stor tiltro til os, hvilket har virket vir-
kelig rart. En anden peger på oplevelsen af hurtigt at være blevet iagttaget 
som en ressource og en aflastning i forhold til både afholdelse af gudstje-
nester og andre opgaver: Præsterne satte pris på det, man kom med – og at 
man kom med noget i det hele taget, så de kunne vende opmærksomheden på 
noget andet.

Provstiet som arbejdsplads
Mødet med mange forskellige præster har hjulpet kadetterne til afklaring 
af, om præstearbejdet var noget for dem, allerede i løbet af de første må-
neder i ansættelsen. Den brede kontakt med provstiets sogne har desuden 
givet indblik i den folkekirkelige mangfoldighed, og givet en indsigt i, hvil-
ken betydning kirkernes forskellige kulturer, de demografiske vilkår og den 
konkrete kontekst har for præstearbejdet: Ved at besøge og prædike i de for-
skellige kirker har jeg oplevet en diversitet, jeg bestemt ikke troede herskede. 
Folkekirken har på den måde virkelig vist sit væsen.

Samtidig har præsternes forskellighed haft betydning for kadetternes mu-
lighed for udforskning af egen identitet i forhold til præsterollen: Præsterne 
har selvfølgelig været meget forskellige, men også mere forskellige end jeg hav-
de forestillet mig. Netop denne forskellighed har gjort det nemmere for mig 
at se mig selv i rollen, men også givet et langt mindre bundet billede af, hvem 
‘præsten’ er, og hvad vedkommende bør gøre. 

Omvendt peger materialet også på, at det konstante møde med nye men-
nesker kan give utryghed, og at det kan være svært at få etableret kendskab 
til menighederne: Favrskov er enormt stor, altså når jeg var så mange forskel-
lige steder, jeg kunne ikke altid lige huske, årh, den menighed, eller at det var 
formanden der.

I forhold til indsigt i præstens hverdag og opgaver fremhæver kadetterne 
særligt det sidste halve års nærkontakt med et udvalgt pastorat. Mens det 
at komme rundt til provstiets sogne har bidraget til et vigtigt indblik i for-
skellige vilkår for præster og menigheder, har tilknytningen til ét pastorat 
givet forankring og et mere nuanceret billede af relationernes betydning i 
præstearbejdet: Specielt det sidste halve år, hvor vi jo har været mere en del 
af deres hverdag og set, både hvordan menigheden møder dem, og hvordan 
forældrene til konfirmanderne møder dem, hvordan konfirmanderne møder 
dem. Altså der er sådan en ... altså man kan mærke, at der bliver sat noget i 
gang af præsterne. Og sådan en seriøsitet omkring og et ansvar over for den 
menighed, de er i, som jeg synes er meget inspirerende.
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Afklaring af fremtid

Skal jeg være præst?
Samtlige kadetter giver udtryk for, at de planlægger at gå videre på Pas-
toralseminariet, og at de enten overvejer eller vil være præster. Siden jeg 
startede som præstekadet, er jeg gradvist og kontinuerligt blevet mere overbe-
vist om mit kald til at være præst. Jeg kan simpelthen se mig selv mere i langt 
størstedelen af de pastorale opgaver efter at have prøvet kræfter med mange af 
dem. En anden udtrykker det således: Alt det, jeg troede, jeg ikke kunne se 
mig selv i, er nu i stedet blevet tiltrækkende. Jeg svarer i hvert fald ja, når folk 
spørger, om jeg skal være præst. Og jeg hælder også mere til at blive sognepræst 
nu, hvor jeg før forestillede mig at være f.eks. hospitalspræst. En afgørende 
faktor er indsigten i, at det er muligt at være præst på mange forskellige må-
der, og at ens egen måde også kan bruges. 

Jobbet som kadet har formidlet en overbevisning om, at man også er i be-
siddelse af de kompetencer, der kræves: Ved at få en større indsigt i præste-
faget og afprøve det har jeg fundet ud af, at jeg både gerne VIL være præst, og 
at jeg faktisk også godt kan finde ud af det. Jeg har lært, at jeg godt kan se mig 
selv i rollen som præst. Det havde jeg svært ved før jobbet.

Tror jeg nok?
Ved begyndelsen af projektet var der nogle af kadetterne, som havde en 
forventning om at nå frem til større sikkerhed i den personlige tro. Ved af-
slutningen peger svarene dog fortsat i forskellige retninger. Mens en synes, 
at jeg har fundet en sikkerhed og et ståsted, som er stærkere, end det var før, 
noterer en anden, at mit teologiske ståsted er blevet skarpere, min evne til 
at formidle den blevet bedre. Men en større sikkerhed i min egen tro føler jeg 
umiddelbart ikke.

Måske er den personlige sikkerhed mindre vigtig end antaget: Jeg har en 
større sikkerhed omkring min egen tro til højmesser/gudstjenester. Resten af 
tiden går det meget op og ned – men det har jeg så måske fået en større forstå-
else for, at det også er ok. 

De afsluttende refleksioner peger på, at forestillingen om præster som sær-
ligt troende er blevet punkteret gennem mødet med kommende kolleger. 
Men også, at de har opdaget en sammenhæng mellem det faglige og det 
personlige: Ved at beskæftige mig mere med bibeltekster som andet end aka-
demiske kilder og få lov til at lægge lidt patos i det.

Det giver mening
Som led i afklaringen nævnes det meningsfulde i som præst at være en del 
af menneskers liv på afgørende tidspunkter og at være med til at nedbryde 
fordomme om kirken: Jeg glæder mig til at være en del af folks liv både på 
dårlige og gode tidspunkter. At fejre de gode ting og skabe rum for at tale om de 
svære ting. Jeg glæder mig til at forkynde Evangeliet og vise verden, at kirken 
ikke er en kedelig, selvoptaget, hvid mand, men er et sted for alle, og også et 
sted, man kan grine og have det fedt. Eller som en anden skriver: Fordommen 
’man skal være gammel, før man kan være en god præst’ er nu blevet afsløret 
som en fordom.

Den afklaring, kadetterne har oplevet, bygger ikke nødvendigvis på en 
overbevisning om at kunne det hele, men på at studiejobbet har visuali-
seret, hvad det handler om: Jeg tror stadig, der er mange ting, der afskræk-
ker mig ved præsteembedet – f.eks hvordan samtaler skal gribes an, eventuelle 
konflikter etc., men jeg har en større ro omkring de forskellige opgaver, fordi 
jeg har fået større indsigt i, gennem arbejdet, hvordan arbejdet og samtalen 
kan gribes an.

Akademiets målopfyldelse set fra kadetternes 
perspektiv
Set i forhold til den tredelte målsætning om at give kadetterne erfaring og 
viden om folkekirkens organisation og kultur, aktivt motivere kadetterne 
til at blive præster, og lade dem opleve jobbet som brobygning mellem stu-
die og arbejdsliv, ser dette i høj grad ud til at være indfriet i løbet af projekt-
perioden.
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Erfaring og viden om folkekirkens organisation og kultur
I forhold til denne målsætning har undervisningen skullet tage højde for, 
at kadetternes personlige og kirkelige forudsætninger har været forskelli-
ge, og dermed også kendskabet til folkekirkens kultur og organisation. Det 
pædagogiske omdrejningspunkt for vidensformidlingen har været de opga-
ver, som kadetterne har skullet udføre, og som undervisningen i akademiet 
har forberedt dem til. Kontakten med provstiets bredde har givet indblik i 
præsters forskellige arbejdsvilkår og sognes mangfoldighed, og tilknytnin-
gen til ét pastorat i den sidste periode har givet dybere indsigt i præstens og 
menighedernes hverdag. 

Motivere kadetterne til at blive præster
I forhold til denne målsætning har det ifølge kadetterne haft afgørende be-
tydning for identifikation med rollen at møde bredden i præstekollegiet, og 
desuden at få mulighed for selv at prøve kræfter med de forskellige pastora-
le kerneopgaver. En anden faktor for motivation har været akademiet som 
trygt og respektfuldt læringsmiljø. Ifølge kadetterne har undervisningen 
evnet at møde dem både fagligt i forhold til deres manglende viden og per-
sonligt i form af en usikkerhed på rollen som præst. Dette har bevirket, at 
de har rykket sig langt hurtigere end forventet, både fagligt og personligt, i 
forhold til afklaring omkring en fremtid som præst i folkekirken.

Jobbet som brobygning mellem studie og arbejdsliv
Med henblik på den sidste målsætning giver kadetterne samstemmende 
udtryk for, at vekselvirkningen mellem studium og job har været udbyt-
terigt for begge dele. I jobbet har de teologiske fag vist sig anvendelige for 
præsteopgaverne, og omvendt har studiet profiteret af, at kadetterne er 
blevet mere motiverede og selvstændige gennem jobbet. Praktisk har kob-
lingen mellem studium og job fungeret uproblematisk, idet akademiet har 
taget hensyn til de studiemæssige forpligtelser. Endelig har det forhold, at 
der har været tale om aflønning, givet en oplevelse af seriøsitet og bevirket, 
at der har været den fornødne ro om såvel arbejde som studium. 

Kadetternes egne forventninger
Som nævnt til indledning havde kadetterne også selv forventninger forud 
for ansættelsen. Disse forventninger handlede ligeledes om brobygning og 
motivation: om forståelse for kirken som kontekst for teologien, adgang til 
at prøve kræfter med at formidle sit fag og at få et skub til at komme gen-
nem studiet. Det forhold, at der har været en høj grad af overensstemmel-
se mellem de officielle og personlige målsætninger, har utvivlsomt været 
frugtbart for kadetternes positive vurdering af projektet. 
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5. Projektet set fra præsternes 
perspektiv 

Et hovedmål med oprettelsen af Akademi for Præstekadetter var at bringe 
kadetterne i nærkontakt med de opgaver og udfordringer, der er folkekir-
kepræstens. Dernæst var det et mål, at kadetterne over tid skulle kunne ind-
gå som en ekstra ressource i provstiet ved selvstændigt at varetage basale 
præsteopgaver i sognene. 

Dette kapitel skal belyse, i hvilken udstrækning akademiet har medført af-
lastning for præsterne. Kapitlet vil desuden interessere sig for, hvilken ind-
flydelse, akademiet og kadetternes tilstedeværelse har haft på præsternes 
måde at arbejde på, herunder det kollegiale samarbejde og den faglige ud-
vikling. 

Indhentning af præsternes erfaringer
Akademilederen har løbende ført oversigt over, hvilke samt hvor mange 
opgaver kadetterne har varetaget. Ét er imidlertid opgørelsen af objektive 
data, noget andet er præsternes oplevelse af kadetternes bidrag. Hvilke er-
faringer har de gjort med akademiet, og hvordan ser projektets målopfyl-
delse ud fra deres synsvinkel?

Før projektet blev skudt i gang i 2019, blev der afholdt et møde med provsti-
ets præster, hvor de i stikordsform formulerede deres forventninger til ka-
detterne som lokal ressource. Her fremhævede præsterne især den konkre-
te aflastning, som kunne bestå i, at kadetterne kunne tage præsteopgaver på 
sig, men også gevinsten ved at have kadetterne som sparrings- og refleksi-
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onspartnere. Præsternes stikord fra 2019 har dannet grundlag for oplægget 
til de evaluerende gruppedrøftelser, som blev afholdt i forbindelse med et 
provstipræstemøde i juni 2021 (se bilag 9). 

Oplægget var delt i tre temaer, som hver blev fulgt op af konkrete spørgs-
mål:

1. Præsternes generelle oplevelse af kadetterne som en ressource
a. På hvilke områder har I oplevet, at præstekadetterne har givet ar-

bejdsmæssig aflastning? Faglig inspiration? Hvordan? 
b. Er der andre områder, hvor kadetterne har været en ressource? Hvor 

og hvordan?
2. Den oplevede kvalitet af arbejdet, vekselvirkningen mellem akademiet 

og kadetternes opgaveløsning samt eventuelle vanskeligheder i forbin-
delse med arbejdet i sognene.
a. Hvordan har I oplevet kvaliteten af kadetternes arbejde?
b. Hvordan har I oplevet, at vekselvirkningen mellem undervisningen i 

akademiet og kadetternes praktiske opgaver har fungeret?
c. Har der vist sig vanskeligheder, eller har I forbehold i forhold til ka-

detternes arbejde i sognene? I så fald hvilke?
3. Eventuelle andre erfaringer i tilknytning til projektet:

a. Er der andre erfaringer i tilknytning til projektet, som I finder vigtige 
at få med? I så fald hvilke?

I det følgende gengives først oversigtsdata, som viser, hvilke samt hvor 
mange opgaver kadetterne har varetaget. Dernæst formidles præsternes 
oplevelser af projektet, som de kom til udtryk i gruppesamtalerne. Udsagn 
herfra gengives med kursiv.

Oversigt: Hvad har kadetterne konkret bidraget med?
Som nævnt har akademilederen ført en nøje opgørelse over kadetternes 
konkrete opgaver i provstiet. Disse er skematisk oplistet nedenfor. Som det 
fremgår, er der tydelig progression i antallet af opgaver, som kadetterne har 
kunnet varetage fra projektets start i efteråret 2019 frem til afslutningen i 
sommeren 2021.

E19 F20 E20 F21 I alt

Formesse 9 9

Prædiken 10 10

Formesse + prædiken 5 23 22 12 82

Fromesse uden præst 3 2 4 9

Spaghettigudstjeneste 3 2 5

Ungdomsgudstjeneste 1 2 3 6

Julegudstjeneste 7 2 9

Andre særgudstjenester

Digitale andagter / gudstjenester 8 8

DR-gudstjenester 3 3

Minikonfirmandundervisning 6 6 6

Konfirmandundervisning 8 11 23

Diverse børneklubber mm 9 9

Dåbssamtale og –gudstjeneste, hvor kadetten har 
holdt talen

1 2 4 7

Vielsessamtale, handling + skrive tale 4 5

Begravelsessamtale, handling + skrive tale 1 5 8

MR-møder 5 6 11

Diverse kalender-, præste- og planlægningsmøder 65 65

Klummer i ugeavis, kirkeblade mv. 8 8

Som det ses, er der sket et fald i antallet af kadetternes medvirken ved guds-
tjenester med formesse og prædiken fra 2020 til 2021, hvilket skyldes ned-
lukningen i foråret 2021. Dertil kommer en række corona-relaterede af-
lysninger, som viser, at ambitionsniveauet har været højere end det, man 
faktisk nåede:
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F20 E20 F21 I alt

Aflyst formesse + prædiken 9 1 10 20

Aflyst fromesse uden præst

Aflyst spaghettigudstjeneste 2 1 3

Aflyst ungdomsgudstjeneste 5 5

Aflyst julegudstjeneste 2 2

Andre aflyste særgudstjenester 6 6

Aflyst minikonfirmandundervisning 1 29 30

Aflyst konfirmandundervisning 1 12 13

I alt har kadetterne prædiket ved 82 søndagsgudstjenester. Ud af disse var 
ni fromesser uden præst til stede. Derudover var der planlagt 20 søndags-
gudstjenester, som kadetterne skulle have prædiket ved, men som blev af-
lyst pga. corona.

Kadetterne har holdt 28 andre gudstjenester, bl.a. spaghettigudstjenester, 
ungdomsgudstjenester og digitale andagter/gudstjenester og har holdt ta-
len ved syv dåbsgudstjenester. Derudover blev i alt 14 gudstjenester aflyst 
pga. corona.

Således har kadetterne altså i alt 117 gange deltaget i gudstjenester, hvor 
de har prædiket, holdt talen eller holdt hele gudstjenesten, som præsterne 
dermed ikke har skullet forberede. 

Kadetterne har undervist konfirmander og minikonfirmander i alt 29 gan-
ge. Derudover blev i alt 43 planlagte undervisningsgange aflyst pga. corona.

Endelig har kadetterne deltaget i 20 samtaler i forbindelse med en kirkelig 
handling. De har deltaget i et antal kirkecaféer, men da kirkecaféerne var 
aflyst en stor del af E20 og F21, er der ikke et samlet overblik over, hvor 
mange gange kadetterne i alt har været med ved kirkecaféer. 

Talmaterialet peger tydeligvis på en markant arbejdskapacitet. Spørgsmå-
let er, om man herudfra kan slutte, at det også har været en aflastning for 
provstiets præster. Det er ikke nødvendigvis tilfældet, i og med at akademi-
et har givet præsterne andre opgaver: koordinering, måske undervisning 
på akademiet, vejledning af kadetterne, samtaler etc. I det følgende vil vi 
se på, i hvilket omfang og evt. hvordan præsterne har oplevet kadetterne 
som en ressource.

Præsternes generelle oplevelse af kadetterne som 
en ressource
I det følgende gengives en opsamling på de gruppesamtaler i juni 2021, 
hvor præsterne delte deres erfaringer med akademiprojektets to første år. 
Opsamlingen er struktureret i temaer og efterfulgt af et afsnit, der fortæller 
om præsternes overvejelser om mulige forbedringer af projektet.

Gudstjenester
Generelt giver præsterne udtryk for, at de har oplevet en del aflastning, 
hvilket stemmer fint overens med opgørelsen af kadetternes medvirken 
ved forskellige opgaver, som er vist ovenfor. 

I forhold til gudstjenester nævnes især den aflastning, der har ligget i, at 
kadetterne har varetaget formesser, prædikener og ungdomsgudstjenester, 
og i forløbets andet år også selvstændigt har kunnet afholde gudstjenester 
uden dåb og nadver. Det har, siger én af præsterne, været en kæmpe aflast-
ning, at kadetterne kunne tage en fromesse selv, som de kunne fra foråret 
2020.

Flere af grupperne fremhæver prædikener i forbindelse med søndagsguds-
tjenesterne som det område, hvor der har været størst aflastning. Dertil 
kommer – uventede – bidrag i form af dåbstaler, som har givet præsterne 
ny inspiration til deres egne taler: Det aflaster arbejdsmæssigt, når de prædi-
ker – og også overraskende at have en kadet med til dåbsgudstjeneste og plan-
ke prædikenen og så bare bruge den i et helt år.
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Undervisning
Kadetterne har også bidraget positivt til undervisning af konfirmander og 
minikonfirmander. I forbindelse med corona var der store udfordringer 
med at få afholdt undervisningen. Det gav ekstraarbejde med omlægning 
og undervisning på små hold, og her har kadetterne bidraget: Corona har 
betydet, at meget af materialet skulle omdefineres, så her har kadetterne kun-
net løfte en opgave og været en ekstra ressource.

Også kadetternes deltagelse med en praktisk funktion i minikonfirmand-
uger eller andre samarbejdsprojekter fremhæves som velfungerende i og 
med, at kadetterne her uden videre har kunnet indgå sammen med præster, 
kirke- og kulturmedarbejdere og frivillige hjælpere: Vi har kørt et samarbej-
de med flere grupper, hvor det har været nemt at tage kadetter med, hvor de 
bare er røget ind i porteføljen.

Flere præster giver udtryk for, at kadetternes deltagelse har været inspire-
rende, og at der gerne måtte have været mere: Aflastning hos mig var så me-
gagodt – kunne virkelig have brugt noget mere. 

Endelig har mange af præsterne været glade for kadetternes oplæg til jule-
afslutninger for skoler og børnehaver som en buffet, man kunne tage af og 
bruge efter behag, og hvor udleveringen af færdige poser har fungeret som 
en praktisk aflastning i en presset tid: Det var en kæmpe praktisk aflastning 
med poser med tingeltangel – en god aflastning, som jeg synes, vi skal tænke i. 

En af samtalegrupperne drøftede progressionen i projektet, som har bety-
det, at aflastningen har været størst i sidste del, hvor kadetterne selvstæn-
digt har kunnet bidrage mere i det lokale undervisningsarbejde. En anden 
gruppe drøftede muligheden for at lade kadetterne varetage et forløb over 
nogle gange, hvilket ville give et større udbytte for præsten i form af aflast-
ning og for kadetterne i form af ansvar og selvstændighed.

Kadetterne som sparringspartnere
Der er udbredt enighed blandt præsterne om, at kadetterne har givet det 
forventede udbytte i form af sparring og inspiration. Vi har haft dem med i 
prædikengruppen, og det har givet fin inspiration at have dem med. De er jo 
vanvittig opdaterede, fordi de sidder med hovedet i bøgerne. 

Kadetterne har ifølge præsterne fungeret som anledning til refleksion, og 
deres nærhed til det akademiske studium har været en kilde til inspiration 
både i kollegiale drøftelser og i arbejdet med prædikener. Kadetterne bli-
ver fremhævet som katalysatorer for refleksion over præsternes egen prak-
sis. Jeg har brugt dem meget til at reflektere over egen praksis: Hvad gør jeg, 
hvorfor gør jeg sådan. Den slags samtaler er ikke så hyppige med kolleger. Vi 
arbejder som regel alene. Meget givende at få stillet spørgsmål. Når en kollega 
går ved siden af og stiller spørgsmål til ens måde at gøre tingene på, giver 
det en kærkommen anledning til at overveje, hvad man selv gør og hvorfor. 
Kadetternes tilstedeværelse har, som en præst udtrykte det, givet positiv 
forstyrrelse over hele linjen. 

Flere fremhæver, at den tid, der spares på prædikener, til gengæld er blevet 
brugt på koordinering, planlægning og opfølgning i forhold til kadetterne. 
Dermed er aflastningen ganske vist mindre, men samtidig pointeres det, at 
det kan være givende at følge op på kadetternes indsats efterfølgende: Det 
giver faglig inspiration og et boost. Én siger ligefrem, at vedkommende sam-
let set har brugt lige så meget tid på kadetterne, som vedkommende har 
sparet, men at det har været en kærkommen mulighed for at se sig selv ude-
fra: Det væsentlige er ikke aflastningen, men det at de har været der og stillet 
spørgsmål, givet anledning til refleksion. Én påpeger den læringsmulighed, 
der ligger i som præst at sidde på bænken ved søndagsgudstjenesten: Læ-
rerigt at sidde på kirkebænken som præst – det oplever vi sjældent. En anden 
formulerer det således: Aflastningen for præster består mest i den kvalitet, det 
er at få besøg af en kadet og dermed få sin egen praksis gennemlyst og sat i per-
spektiv. Således at aflastningen består i en ekstra dimension eller dybde, mere 
end den er tidsmæssig.
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Også når det kommer til digital kommunikation, har samarbejdet mellem 
præster og kadetter givet anledning til nye ideer, som én siger: Kadetterne 
tænker anderledes, fordi de er yngre, masser af ideer og god sparring.

At få åbnet horisonten
På spørgsmålet om andre områder, hvor kadetterne har været en ressource, 
nævner præsterne menighedens mulighed for at møde nogle andre, kom-
mende præster, og ikke bare mig. At få åbnet horisonten. Kadetternes tilste-
deværelse er ifølge en af samtalegrupperne blevet positivt modtaget af kir-
kegængerne, som også har taget ansvar for at give feedback til kadetterne: 
Kirkegængerne har været glade for det, men har også været rigtig gode til at 
give tilbagemeldinger efter gudstjenesten og rose – det plejer de ikke, og det har 
været rigtig fint. 

Kadetternes opgaveløsning – kvalitet 

gudstjenester
Nogle af præsterne giver udtryk for, at de har oplevet svingende kvalitet i 
kadetternes arbejde. En af dem, oplevede jeg, var meget sikker i mødet med 
menigheden, men fremførelsen var ... der er min kæphest, at det skal være ty-
deligt. Så kan indholdet være, hvad det er. Men det har jeg oplevet et par gan-
ge, at det ikke var så godt. 

Generelt udtrykker grupperne dog stor tilfredshed med den kvalitet af 
kadetternes arbejde, der er opnået gennem projektperioden i forhold til 
medvirken som liturger og prædikanter ved søndagsgudstjenesterne. Sær-
ligt prædikenerne fremhæves for høj kvalitet: Jeg har oplevet god kvalitet på 
prædikener og god respons fra menighederne. Vi har jo ansvar for gudstjene-
sten, vi er henvist til at stole på, at det er ok, og det har det overordnet været. 
Som prædikanter har kadetterne tilføjet et friskt pust med høj kvalitet på 
prædiken og formesser. De kan noget, de tør noget! Præstekadetterne har tur-
det formulere sig lidt skarpere, end jeg gør, fordi jeg kender menigheden. De 
har kunnet byde ind og give inspiration. 

De har været velforberedte og har med et par enkelte undtagelser været 
pligtopfyldende og leveret som aftalt. De har leveret – men man kan også 
mærke, at de har udviklet sig; de var ikke så gode til at begynde med. Særligt 
tydeligt ved julegudstjenesterne, hvor de har skullet være mere frie af manu-
skriptet end ved almindelige højmesser. Én bemærker, at progressionen er 
synlig, når man sammenholder med det nye hold kadetter, som begyndte i 
sommeren 2021: Udviklingen er tydelig – det kan man mærke, når man mø-
der det nye hold, nåh ja, sådan var det. 

undervisning
Præsterne har iagttaget, at kadetterne har været velforberedte. De har bi-
draget med konfirmandundervisning, som er blevet godt modtaget af både 
konfirmander og forældre, og også her har der været udvikling i kvaliteten. 
En præst sammenfatter sin erfaring med kadetternes bidrag sådan: Det er 
på mange måder gået over forventning, og jeg glæder mig til det næste hold. 

Samspil mellem akademi og arbejdsopgaver
Præsterne har generelt haft en oplevelse af, at samspillet mellem akademi-
et og arbejdsopgaverne fungerer. Kommunikationen er velfungerende, og 
videregivelse af information og materialer er meget tilfredsstillende: Ret 
smooth kommunikation med videregivelse af kontaktoplysninger mm. Eva er 
god til at sende information ud, og vildt grundig. Alting passer! 

Hvad kunne man overveje at gøre bedre eller 
anderledes?
Alt er naturligvis ikke lykkedes til fulde. Der er plads til forbedringer. I sam-
talerne byder præsterne konstruktivt ind med overvejelser og spørgsmål til 
eftertanke samt en række mindre såvel som større områder, hvor de kan se, 
at projektet kan højnes.
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Målopfyldelse 
En gruppe fremhæver projektet som en stærk og positiv forbedring i for-
hold til deres egen forberedelse i sin tid: Kadetterne bliver mere rustet, end vi 
g jorde, det er helt vildt. Men projektet er, antyder en anden gruppe, måske 
for ambitiøst med sit dobbelte sigte: på én gang at ville tilføre ressourcer 
og samtidig give kadetterne indblik i forskellige måder at være præst på – 
og stiller spørgsmålstegn ved, om det reelt er muligt at opfylde begge mål.

Samspil og aflastning
Det er åbenbart, at præstekadetterne har leveret et konkret stykke arbej-
de. Det statistiske materiale peger på en markant arbejdskapacitet. Det er 
dog ikke alle præster, der har haft en oplevelse af arbejds- og tidsmæssig 
aflastning. Flere giver udtryk for, at noget af den tid, der er blevet frigivet 
gennem kadetternes tilstedeværelse, i stedet er blevet brugt på vejledning 
og koordinering. Men som andre peger på, kan aflastning også være andet 
end sparet tid. En præst beskriver den aflastning, der ligger i selve samspil-
let med andre: at det måske er en større aflastning at få en samtalepartner, en 
legekammerat, en lærling, altså en kadet knyttet lidt tættere på med mulighed 
for involvering før og feedback bagefter – end det er blot at blive fri for at skri-
ve en prædiken eller en konfirmationstime. 

Det bliver således opmærksomheden på egen praksis gennem inspiration 
fra de yngre akademikere, der udgør den særlige kvalitet, som kadetterne 
bibringer. Et tema for videre udvikling kunne være, hvordan faglig kolle-
gialitet i det hele taget kan styrkes i præsternes daglige arbejde, og hvordan 
dette kan opbygges og struktureres.

Overvejelser om kadetternes tilknytning
Projektet er tilrettelagt sådan, at kadetterne kommer rundt i så mange for-
skellige sogne som muligt. På den ene side er det ifølge præsterne gavnligt, 
fordi det giver kadetterne indtryk af forskellige sogne og måder at være 
præst på. På den anden side peger flere på, at tilknytning til et enkelt sogn 
og en præst eller to ville give mere ro og stabilitet og bedre indsigt i hele 

arbejdets bredde, ligesom det ville øge kadetternes ansvar for selv at byde 
ind på opgaver.

En gruppe har særligt drøftet dette dilemma og overvejet, om det vil give 
større aflastning og ansvarlighed både blandt kadetter og præster, hvis ka-
detterne var mere fast knyttet til ét sogn, hvor de kunne lære arbejdsgange-
ne at kende og bidrage mere selvstændigt med reelle opgaver. Efter grup-
pens opfattelse vil dette både give et bedre indtryk af arbejdet og hjælpe til 
bedre forankring af kadetterne. De ville på den måde mere blive en kollega 
end en gæst. Det ville også give mere fornemmelse af friheden og de mulighe-
der, der er, hvor vi nu har givet dem nogle opgaver: gør sådan og sådan. Så 
kunne de mere byde ind selv. For sognene kunne det personlige kendskab 
tilsvarende give et større ejerskab.

Særligt i forhold til konfirmander nævnes relationsopbygning som en vigtig 
dimension ved præstearbejdet, som ikke helt er tilgodeset i den nuværende 
struktur: Det var for lidt, at de bare dukkede op én gang, også for konfirman-
dernes skyld. De ville gerne have lært dem at kende. Et andet udsagn peger 
på det samme, at (manglende) relationsopbygning også har betydning for, 
at kvaliteten af undervisningen blev svingende: Forskellige hold havde nok 
betydning. Det havde været en fordel med en tættere relation.

Det er et dilemma, der er blevet rejst flere gange i forløbet. Ud fra erfarin-
gerne med det første hold vil det nye hold kadetter, som begyndte i januar 
2021, fra januar 2022 blive tilknyttet fire forskellige pastorater eller samar-
bejdszoner med hver sin kontaktpræst, der fungerer som formidler mellem 
præsteteamet og akademilederen.

En overvejelse blandt præsterne har også været betydningen af, at kadet-
terne opnår fortrolighed med det konkrete kirkerum. Måske kan den tæt-
tere tilknytning til et pastorat også give naturlig plads til, at dette aspekt 
styrkes, og dermed højne kvaliteten af kadetternes medvirken i gudstjene-
sten yderligere.
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Involvering af præster i det forberedende arbejde
I nogle tilfælde har præsterne oplevet, at kvaliteten af kadetternes arbejde 
har været svingende. Som eksempler nævnes nogle særgudstjenester, hvor 
menigheden er en anden end om søndagen, og også nogle tilfælde af kon-
firmandundervisning og de påskevideoer, som kadetterne har udarbejdet. 
Det kan som nævnt handle om, at kadetterne ikke har haft den fornødne 
relation til målgruppen. Det kan også handle om, at kadetterne har mang-
let rutinen til at finde ind til de forskellige genrer og at fornemme, hvilke me-
toder der kunne bringes i spil. Ofte handler det om manglende lokalkend-
skab. Præsterne kender imidlertid den lokale kontekst. Nogle kunne derfor 
ønske sig at blive mere inddraget i forbindelse med kadetternes forberedel-
se: Det ville have højnet kvaliteten, hvis jeg havde været ind over. Det handler 
om kendskab til menigheden. Andre præster rejser et forslag om, at man som 
præst er ’på’ sammen med kadetten, evt. i form af fælles dokument, lave noget 
dialog eller pingpong.

Samtidig peger præsterne dog også på, at større involvering af præsterne i 
det forberedende arbejde vil øge arbejdsbyrden: Men hvor meget aflastning 
er der i det, hvis vi skal have så meget indblik i, hvad de kommer med? Ønsket 
om involvering rejser således et dilemma mellem den ønskede aflastning og 
præstens tidsmæssige forbrug på projektet.

Feedback
Med hensyn til feedback peger præsterne på flere udfordringer. Den pri-
mære handler om, hvordan man giver god feedback på det arbejde, kadet-
terne leverer. En gruppe foreslår, at det ville være en fordel med en skabe-
lon eller model, som både ville gøre feedback mere ensartet og gøre det 
legitimt at komme med kritik, uden at det blev opfattet personligt: Jeg har 
tænkt meget på, at balancen med at melde tilbage er hårfin. Så hvis vi nu øve-
de på, at præster og kadetter fik en fælles feedbackmodel, som vi kunne bruge. 
For hvis ikke man er enig om, hvordan man giver feedback, så kan det være 
meget voldsomt og overvældende. 

En anden udfordring i forbindelse med feedback er, at der ikke er opbygget 
en nær relation mellem præst og kadet: Det ville være meget nemmere, hvis 
det var ’vores’ kadet og ikke en gæst. 

Endelig handler det ifølge en gruppe om, at det kan være vanskeligt at ska-
be rum og tid for feedback: Det er lidt svært, også fordi der ikke er noget 
åbenlyst rum. Så hvis det ikke lige passer ind efter gudstjenesten, så er det 
svært at få ind.

En gruppe har drøftet, om kvaliteten af feedback kunne blive bedre, hvis 
præsterne fik bedre information om, hvad der arbejdes med i akademiet. 
En anden mulighed kunne ifølge gruppen være, at akademilederen kom 
med og også så, hvordan det virker derude. Samlet peger præsternes tilba-
gemeldinger på, at god feedback kræver opmærksomhed og gode rammer.

Planlægning og koordinering
Nogle præster har oplevet, at planlægning og koordinering af akademiets 
kalender med sognenes gudstjenesteplaner har været en smule besværligt. 
Det handler om timing, og at udarbejdelse af gudstjenestelister og kirke-
blade er forskellige i provstiets sogne. Derfor er det vanskeligt at lave en 
fælles koordinering af kadetternes planer, som passer for alle sogne.

I et par tilfælde er det sket, at en kadet kun prædikede ved den ene guds-
tjeneste, selvom den lokale præst havde to tjenester på samme dag. I det 
tilfælde er aflastningen naturligvis minimal, og det har da også hele tiden 
været grundtanken, at kadetterne skulle prædike til de gudstjenester, præ-
sten havde på en søndag. De få gange, hvor den intention ikke er opfyldt, 
skyldes det fejl i den interne kommunikation.

Noget lignende gælder for konfirmandundervisningen, hvor kadetterne 
har forberedt et tematisk undervisningsforløb, men kun har gennemført 
det for det ene af præstens to hold. Dette er der taget højde for med det nye 
hold kadetter. De har udarbejdet materiale til to undervisningsgange, lige-
som de fra januar 2022 kan følge ét konfirmandhold nærmere, når de bliver 
tilknyttet sognene.
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Sjælesorg og kasualiesamtaler
En gruppe har drøftet det mere principielle omkring forholdet mellem ka-
detternes og præstens domæne: Sjælesorg er jo ikke en opgave, man kan give 
til en kadet. Derimod gives der udtryk for, at kadetterne uproblematisk vil-
le kunne indgå i diakonale aktiviteter som fredagscaféer og lignende. Det 
fremgår dog af gruppesamtalerne, at dette i praksis har været minimalt på 
grund af coronanedlukningen. Særligt med hensyn til kadetternes delta-
gelse i bisættelses- og begravelsessamtaler har nogle oplevet det akavet at 
skulle spørge familien om lov for så at opleve, at kadetterne ikke kunne del-
tage alligevel – eller omvendt, at have en kadet stående klar, hvor familien 
viste sig ikke at ønske at have vedkommende med. 

Præst og menighed
Selvom der er bred enighed blandt præsterne om, at det er godt, at kirke-
gængerne møder nogle andre, kommende præster, få åbnet horisonten, så er 
det ikke uden omkostninger. I provstiet er der en række små kirker, hvor 
præsterne ikke kommer så tit: De små kirker, hvor man ikke kommer så tit, 
det er lidt svært at afgive prædikener her. Menigheden tænker, at de ikke bli-
ver prioriteret. 

Samme problematik kan gøre sig gældende i storpastorater, hvor flere præ-
ster deles om at holde gudstjenester og derfor sjældent har mulighed for 
at stå på prædikestolen. Her kan der yderligere være det problem, at me-
nigheden allerede har mange ansigter at forholde sig til, hvorfor det øger 
kompleksiteten yderligere, at kadetterne også skal inddrages. Flere under-
streger behovet for at kunne annoncere, når det er en kadet, der prædiker 
eller har gudstjenesten. Det forhold, at det er præsten, der lokalt er kaldet, 
fremhæves som et argument for, at det skal fremgå tydeligt, hvornår det er 
en anden end sognepræsten, der er på.

Sammenfatning
I forhold til projektets målsætninger viser præsternes tilbagemeldinger, at 
akademiet og kadetternes tilstedeværelse i deres optik har fungeret som 
et positivt tilskud til provstiets arbejde. Kadetterne har ifølge præsterne 
udgjort en klart positiv ressource, både ved at bidrage til at løfte konkrete 
præsteopgaver og ved at styrke de kollegiale og faglige samtaler i provstiet. 

Samtidig peger tilbagemeldingerne på, at projektets dobbelte sigte byder 
på nogle strukturmæssige udfordringer, som det ikke helt er lykkedes at 
løse inden for forsøgsperioden, men som der arbejdes på i forhold til det 
nuværende hold kadetter. Overordnet handler det om forholdet mellem 
bredde og dybde i forhold til dækningen af provstiet og om betydningen af 
relationer i præstearbejdet. Dette vil blive taget op til diskussion i rappor-
tens afsluttende afsnit.
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6. Projektet set fra 
menighedsrådenes perspektiv 

Erfaringsopsamling i menighedsrådene
Menighedsrådene i Favrskov har spillet en vigtig rolle i forhold til opret-
telsen af Akademi for Præstekadetter, både ved at bakke op om ideen og 
– ikke mindst – gennem økonomisk støtte til projektet. Formålet med det-
te kapitel er at give et indblik i, hvordan menighedsrådene som lokale in-
teressenter har oplevet præstekadetternes tilstedeværelse, herunder om 
den ønskede målsætning om kadetterne som et løft til kirkelivet i Favrskov 
Provsti (se bilag 1) er blevet opfyldt. I hovedafsnit 1 bliver menighedsråde-
nes erfaringer og oplevelser med præstekadetterne beskrevet. I hovedaf-
snit 2 behandles og drøftes menighedsrådenes forslag til justeringer af pro-
jektet. Det 3. og sidste hovedafsnit sammenfatter menighedsrådenes syn 
på projektets betydning for sogne og menigheder. Fremgangsmåden ved 
undersøgelsen er beskrevet i rapportens metodeafsnit, og henvendelsen til 
menighedsrådene er gengivet som bilag (se bilag 10). Udsagn fra menig-
hedsrådenes skriftlige besvarelser gengives med kursiv.

Betydningen af akademiet og præstekadetternes aktive 
medvirken lokalt 
I dette afsnit vil følgende spørgsmål blive besvaret:

• Hvordan har menighedsrådene oplevet præstekadetternes tilstedevæ-
relse i sognene?

• Ser de kadetterne som et løft til kirkelivet i Favrskov Provsti?
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• Har menighedsrådene nogen forbehold, eller ser de nogen vanskelighe-
der ved at få præstekadetterne ud i sognene? 

Præstekadetternes tilstedeværelse i sognene
Til indledning beskrives det, i hvilke funktioner menighedsrådene har op-
levet præstekadetterne, og hvordan menighedsrådene har oplevet kadet-
ternes udførelse af opgaverne. Derudover behandler afsnittet, hvad me-
nighedsrådene synes om omfanget af opgaver i de respektive sogne og 
pastorater, og hvilke andre grundlæggende opgaver, menighedsrådene kan 
forestille sig, præstekadetterne kan varetage. 

Præstekadetternes funktioner 
Menighedsrådenes besvarelser viser, at de især har set præstekadetterne 
i funktion ved gudstjenester. Flertallet fortæller således, at de har ople-
vet præstekadetterne prædike, varetage opgaver i formessen eller hjælpe 
præsten under nadveren. Nogle har derudover viden om, at præstekadet-
ter selvstændigt har stået for en kort gudstjeneste eller medvirket ved jule-
gudstjeneste for børnehave eller skole, ungdomsgudstjeneste, kyndelmisse 
m.m. I en periode, hvor det ikke har været muligt at afholde gudstjenester 
pga. corona-restriktioner, beretter enkelte menighedsråd, at de har set on-
linevideoer, hvor præstekadetterne medvirkede. 

Ved siden af gudstjenester nævnes undervisning af konfirmander eller mi-
nikonfirmander samt kirkedage for 3. klasser, og at præstekadetterne i for-
bindelse med corona-begrænsninger har lavet juleposer til sognenes børn.

Endelig nævner nogle menighedsråd, at præstekadetterne har deltaget i 
møder, herunder menighedsrådsmøder. Enkelte fortæller, at de har ople-
vet præstekadetterne deltage i kirkekaffe efter højmesser eller været med 
til kirkecafé. 

Menighedsrådenes oplevelser af 
præstekadetternes udførelse af opgaver
Menighedsrådenes oplevelser af præstekadetternes udførelse af opgaver er 
overvejende positive. De råd, der har besvaret spørgsmålet, tilkendegiver 
samstemmende, at præstekadetterne har klaret opgaverne godt. Flertallet 
giver udtryk for positive oplevelser med præstekadetternes medvirken ved 
søndagsgudstjenesterne og tilkendegiver tilfredshed med den variation, 
det giver at høre forskellige stemmer under gudstjenesterne: Uanset hvor 
lidt eller hvor meget de har stået for af gudstjenesteforløbet, så har det hver 
gang været helt i orden og er blevet oplevet af menighederne som et frisk pust. 
Når både præst og en kadet har medvirket, har det været fint blot dette at høre 
forskellige stemmer. Og når kadetterne har prædiket, er det også blevet mod-
taget positivt. Det er fint med variation, og umiddelbart har det jo også været 
spændende dette at se, hvordan de nu mon ville klare det. 

Nogle fremhæver, at ungdomsgudstjeneste for kommende konfirmander 
og julegudstjeneste for skolen har været vellykkede; ungdomsgudstjene-
sten har været nytænkende, og kadetterne har formået at fange skolebørne-
nes opmærksomhed: Kadetterne klarede det fantastisk – de fangede børne-
ne – måske de havde alderen med sig. Skolebørnene lyttede og lavede ikke alt 
muligt andet, som man kunne forvente, når børn i den alder har fået juleferie 
og måske bare gerne vil hjem. Det fremhæves også, at kadetterne har været 
imødekommende og sociale og har vist interesse for opgaverne og dem, de 
har talt med.

Hvad angår kadetternes prædikener får de også ros med på vejen: de er vel-
forberedte, gennemtænkte og velformulerede, og det at høre synspunkter 
fra et ungt menneske er blevet modtaget positivt som et friskt pust. Enkelte 
antyder, at de havde frygtet, kadetternes prædikener ville være for teologi-
ske, men sådan er det ikke gået: Man kunne godt forvente, at de som stude-
rende ville ud og vise, hvor dygtige de er teologisk, men det var ikke for teolo-
gisk – det var forståelig, nærværende og anvendt teologi.

Mens menighedsrådene generelt er positive overfor indholdet af præsteka-
detternes prædikener, er der enkelte kritiske kommentarer på fremførelsen 
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og formen, særligt hvad angår begyndelsen af projektperioden. Et par af 
menighedsrådene peger på, at kadetterne kunne bruge mere øvelse i tale, 
gang, kropssprog og mimik i forbindelse med gudstjenesten, men også at 
der har været en udvikling gennem projektperioden.

Omfanget af præstekadetternes opgaver 
i sogne og pastorater
Der er forskellige holdninger blandt menighedsrådene til omfanget af ka-
detternes opgaver i sogne og pastorater, og kadetterne har også besøgt 
sognene og pastoraterne i varierende grad. Betragtet som helhed giver 
menighedsrådene dog udtryk for stor tilfredshed med præstekadetternes 
tilstedeværelse, og det overordnede indtryk er, at de gerne vil se endnu 
mere til dem. For nogles vedkommende handler det om at få kadetterne 
på besøg oftere, mens det for andre handler om, at de kunne ønske at få en 
større tilknytning til en enkelt kadet: Der er en fordel i at have en fast kadet 
knyttet, og at kadetten fulgte et sogn hele tiden for at lære arbejdet til bunds. 
Det har naturligvis den ulempe, at mange så ikke har én ude, og at de store 
sogne nok vil være mest attraktive, men de får et nærmere kendskab til præste-
opgaverne og disses karakter ved at være fast et sted. Flertallet har dog også 
forståelse for, at provstiets størrelse sætter en begrænsning for, hvor tit man 
kan have besøg af kadetterne, og at det kræver ressourcer fra præsternes 
side at indføre præstekadetterne i opgaverne og de lokale forhold.

Når det gælder grundlæggende præsteopgaver, som kadetterne kan vare-
tage fremover, viser besvarelserne stor opbakning til, at præstekadetterne 
også fortsat involveres i opgaver inden for arbejdsområderne gudstjene-
ster, sjælesorg og især de religionspædagogiske aktiviteter. Derudover ty-
der menighedsrådenes forslag også på, at nogle menighedsråd har tillid til, 
at præstekadetterne kan få mere ansvar i form af planlægning og tovholder-
funktion, f.eks. i forbindelse med mødeaktiviteter og kirkecaféer. Menig-
hedsrådene har desuden præstekadetternes læring for øje i forslag til akti-
viteter, da det nævnes, at det vil være en god erfaring for præstekadetterne 
at være med til begravelses- og dåbssamtaler samt menighedsrådsmøder. 

Med små justeringer er menighedsrådene altså overordnet positivt indstil-
let overfor præstekadetternes funktioner i sognene.

Præstekadetter som et løft til kirkelivet 
i Favrskov Provsti
Menighedsrådenes besvarelser tyder på, at præstekadetternes tilstedevæ-
relse har tilført inspiration og praktisk hjælp til det lokale kirkeliv: De vi-
deoer, som de har lavet f.eks. til alle påskedagene, vidner om, at de tænker 
”ud af boksen”. [...] Det vidner netop om, at de unge kommer med ideer og 
angrebsvinkler som kan være lidt anderledes. Og det gør bestemt ikke noget at 
folkekirken er i bevægelse. Ud over den inspiration, det giver at møde kadet-
terne ved gudstjenesterne og i snakken over kirkekaffen, har de fungeret 
som ekstra hænder, f.eks. i forbindelse med undervisning og aktiviteter for 
børn og unge. Det fremhæves også, at selve det at få nye, unge kræfter ind i 
organisationen virker igangsættende: Det er berigende at få nye unge kræfter 
ind i organisationen. Det giver rum og tid til selvreflektion og kan bidrage med 
nye vinkler og emner. Det nævnes også, at projektet har været med til at gøre 
Favrskov Provsti mere synligt, og at projektet dermed kan være med til at 
tiltrække præster til provstiet, fordi det fremstår som innovativt.

Flertallet af menighedsrådene kan give eksempler på situationer, hvor de 
har oplevet præstekadetterne som et positivt bidrag: Menighedsrådets over-
ordnede indtryk er, at de fem præstekadetter har klaret deres opgaver fint, og 
at de har givet et meget positivt bidrag til kirkelivet i sognet. Der er dog også 
enkelte, der mener, at kadetterne har været for få gange i sognene til, at det 
kan mærkes: De har nok været her for få gange til at gøre en forskel. Det er 
godt for dem og for deres uddannelse, så de ikke starter på bar bund, når de er 
færdiguddannede – det er en investering i menighedsrådslivet, til når de skal 
være præster. Andre udtrykker en bekymring for, at projektet kan blive for 
tidskrævende for præsterne, i og med at de skal bruge tid på vejledning og 
opfølgning. 
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Forbehold over for at få præstekadetterne ud i 
sognene
Flertallet af menighedsrådene ser ikke nogen vanskeligheder eller har no-
gen forbehold ved, at præstekadetterne varetager opgaver i sognene. Et 
menighedsråd udtrykker det således: Vi har på intet tidspunkt mærket til 
at nogen i menighederne har været negative i deres vurdering af kadetterne. 
Tværtimod forekommer det os at den generelle holdning er, at det er spænden-
de at opleve ’præster-på-vej’.

I forhold til gudstjenester er der dog nogle menighedsråd, der giver udtryk 
for, at det er en forudsætning, at præstekadetternes deltagelse annonceres 
på forhånd, så menigheden ved, hvad de kan forvente. Nogle menigheds-
råd har forbehold ved kadetternes deltagelse i sårbare situationer som sjæ-
lesorg og begravelsessamtaler, men også ved dåb og vielse. I disse situati-
oner finder man det vigtigt, at det er den lokale præst, som menigheden 
kender og har tillid til.

I det hele taget er erfaring og kendskab til målgruppen vigtigt, når præste-
kadetterne skal udføre opgaver i sognene: Det er vigtigt, at det er den lokale 
præst, der er med – for det handler også om tillid – f.eks. i forbindelse med sorg 
skal man kunne gå til en præst man kender, men det er ikke en hindring, at ka-
detten er med. Den tillid, man har til præsten gennem mange år, er halvdelen 
af trygheden. Det er også vigtigt, at det bliver hængt op på præsterne – at præ-
sterne også har et ansvar for, at det lykkes, så det ikke bliver noget værre noget.

Ud over de nævnte forbehold, som er af mere principiel karakter, nævner 
enkelte også nogle praktiske udfordringer, f.eks. i forbindelse med logistik-
ken på landet, hvor det kan være vanskeligt at nå to gudstjenester på én dag 
med offentlig transport.

Det vigtigste udbytte af projektet 
Flertallet af menighedsrådene synes, at det er et vigtigt udbytte af Akademi 
for Præstekadetter, hvis projektet er med til at styrke den teologiske uddan-
nelse. De udtrykker håb om, at det vil give præstekadetterne bedre indsigt 

i, hvad de går ind til, hvis de vælger at blive præster: Det er selvfølgelig et godt 
projekt både for de unge studerende at stifte bekendtskab med præstegernin-
gen før de endelig skal beslutte sig for om det er den vej, de vil gå. Berøringen 
med opgaverne vil ifølge rådene ikke kun være til gavn for kadetterne, men 
også for menighederne: I akademiet får de både ballast og praktisk erfaring, 
som sætter både dem selv og menigheden bedre, når de skal ud og søge embede.

Flertallet af menighedsrådene synes, at det er et vigtigt udbytte, hvis pro-
jektet kan bidrage til at løse præstemanglen: Vi møder fremtidens præster, 
de møder folk i sognene og får forhåbentlig både afklaring af deres fremtidige 
arbejde og inspiration til, hvordan de selv vil forme kirkelivet og kendskab til 
de forskellige vilkår, det udfolder sig under. Dermed forhåbentlig med til at af-
hjælpe evt. fremtidig præstemangel og gøre dem bedre rustet til opgaverne. Det 
er også inspirerende for menighederne: For menigheden er det godt at se at 
der er unge mennesker der er interesserede i at blive præster.

Profilering af kirken nævnes også som et vigtigt udbytte. Menighedsrådene 
mener, at det kan løfte kirkens omdømme at vise, at den følger med tiden: 
At møde nye kommende præster, at inspirere og ideudveksle. At være med til 
at gøre kirken lidt mere synlig gennem et projekt.

Forslag til justeringer af projektet
I menighedsrådenes besvarelser er der også synspunkter på områder, hvor 
der er plads til finjustering af projektet. I de følgende afsnit drøftes disse 
forhold, som potentielt kan give et større udbytte af projektets ønskede ef-
fekter. Først behandles nogle uafklarede forhold i projektet, herefter mulig-
heder for at omstrukturere projektets rammer.

Uafklarede forhold
I projektet er der nogle forhold, der kan mudre billedet, når projektets ef-
fekter vurderes. Besvarelserne antyder, at nogle menighedsråd har haft for-
ventninger til projektet, der muligvis ligger udover projektets opstillede 
formål, ønskede effekter og mulige rammer. Dette kan tyde på, at der er et 
behov for mere tydelig kommunikation af projektets mål og rammer. Her-
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udover peger besvarelserne på nogle spørgsmål, som med fordel kan tages 
op til drøftelse. Dette skal vi se nærmere på i de to næste afsnit.

Definition af projektets ønskede effekter
En ønsket effekt af projektet er, som beskrevet i projektbeskrivelsen, at 
tilstedeværelsen af præstekadetterne betyder et løft til kirkelivet i Favrskov 
Provsti. Der er imidlertid ikke defineret nærmere parametre for, hvori det-
te løft skal bestå, og dermed bliver det op til de enkelte aktører at vurdere, 
om effekten kan siges at være opnået. 

Som det fremgår af besvarelserne, er der udbredt enighed blandt de fle-
ste menighedsråd om, at præstekadetternes tilstedeværelse har udgjort et 
friskt pust i det lokale kirkeliv. Flere peger også på den effekt, projektet har 
haft i forhold til at profilere provstiet udadtil. Besvarelserne viser imidlertid 
også, at opfattelserne, af hvordan et løft til kirkelivet kommer til udtryk, er 
temmelig forskellige.

Et spørgsmål er, om det f.eks. er rimeligt at forvente nye kirkegængere, når 
en ønsket effekt er et løft til kirkelivet? Den effekt har et af menighedsrådene 
forestillet sig. Men da der ikke er kommet nye kirkegængere hos dem i pro-
jektperioden, ser det pågældende menighedsråd ikke projektet som et løft 
til kirkelivet, selvom de i øvrigt beretter om andre positive oplevelser som 
følge af præstekadetternes tilstedeværelse. Et andet spørgsmål er forholdet 
mellem løft og aflastning og de ressourcer, præsterne bruger på at sætte ka-
detterne ind i det lokale kirkelige liv. Dette kan også påvirke indtrykket af, 
om projektet medfører et løft til kirkelivet.

En overvejelse til projektets videreudvikling kan således være at tydeliggø-
re de parametre, der lægges til grund for vurderingen af projektets effekter. 

Forventninger og kommunikation
I forlængelse af ovenstående peger besvarelserne på, at nogle menigheds-
råd har haft forventninger til projektet, der muligvis ligger udover projek-
tets opstillede formål, ønskede effekter og mulige rammer.

Et menighedsråd udtrykker således undren over, at de ikke ser mere til 
præstekadetterne, når der er afsat 50 timer om ugen til kadetterne, mens 
et andet menighedsråd har indtryk af, at præstekadetterne har været mere 
til stede i bysognene end i landsognene. Disse udsagn peger på, at det for 
det enkelte menighedsråd kan være vanskeligt at have indsigt i akademiets 
struktur og arbejdsprocesser. I lighed med eksemplet om et menighedsråds 
forventning til nye kirkegængere tydeliggør dette også, at der kan være be-
hov for en større indsats angående kommunikation af, hvad der kan for-
ventes af Akademi for Præstekadetter. Ved at foretage en tydelig forvent-
ningsafstemning med menighedsrådene kan projektet muligvis forebygge, 
at menighedsrådene opbygger forventninger, der ligger udenfor projekt-
beskrivelsen. Jo mere viden menighedsrådene har om projektet, des mere 
realistiske forventninger kan der opbygges til projektets udbytte, rammer 
og formål.

En del af kommunikationen af projektet kunne f.eks. ske gennem præste-
kadetterne. Nogle menighedsråd nævner, at de gerne vil høre præstekadet-
terne fortælle om deres tanker og erfaringer med akademiet, hvilket også 
peger i retning af et behov for mere formidling af projektet. Nedenfor ud-
dyber ét menighedsråd, hvorfor de gerne vil høre præstekadetterne fortæl-
le om projektet: Vi savner at høre, hvordan kadetterne synes om projektet/
forløbet? – og hvordan de oplever det at møde en ny præst /ny kirke/ny menig-
hed ”hver weekend”?” [...] Det kunne være en tilbagemelding fra akademile-
der, der melder tilbage med intern feedback, men det kunne også være, at de 
kommer ud til menighedsrådsmøder og fortæller, hvad de har oplevet – ople-
ver de forskelle sognene imellem, hvad vil de gerne prøve mere af osv. De kan 
jo også gøre sig tanker om samarbejdet, men vi kan jo ikke blive bedre, hvis vi 
ikke ved, hvad de tænker.

Som citatet illustrerer, interesserer menighedsrådene sig for projektet og 
vil gerne selv lære af det. Et større indblik i projektet og præstekadetter-
nes erfaringer med det kan muligvis styrke menighedsrådenes motivation 
for at bidrage til projektet og dets overordnede formål. Det kan også give 
dem et løbende indblik i, hvordan præstekadetterne bruger deres arbejds-
timer og dermed skabe forståelse for, at præstekadetterne skal dække et 
stort område samt bruge tid på at forberede sig til opgaverne. Imidlertid vil 
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en forventningsafstemning om projektets udbytte og effekter også kræve 
en tidlig indsats inden præstekadetternes ansættelse, som med fordel kan 
varetages af projektets tovholdere og initiativtagere.

omstrukturering af præstekadetternes tilstedeværelse
I relation til opbygningen af akademiets struktur foreslår et menighedsråd, 
at akademilederen tager med præstekadetterne ud i sognene i de første par 
måneder for at observere, hvordan kadetterne agerer og derefter giver fo-
kuseret og konstruktiv kritik til de enkelte kadetter: Det må være grænse-
overskridende for kadetten gang på gang at blive kastet i armene på vildt frem-
mede præster, personale og menigheder, og det kunne derfor være trygt at have 
et kendt menneske med i starten.

Nogle menighedsråd foreslår mere kontinuerlighed i præstekadetternes to-
årige ansættelsesperiode, da de mener, at det kan optimere sognenes ud-
bytte af præstekadetternes tilstedeværelse og samtidig forbedre kadetter-
nes mulighed for læring: Er det tilstrækkelig lang tid, at kadetten er tilknyttet 
det enkelte sogn i forhold til at opnå tilstrækkelig[e] muligheder for at virke i 
præstefunktionen? Vil det være muligt at opnå yderligere læring og ”effekt” for 
præsten, hvis perioden er længere? 

Konkret foreslås det, at præstekadetterne tilknyttes nogle faste sogne eller 
pastorater, så de enkelte sogne får besøg af én til to faste præstekadetter i 
stedet for alle fem. Formålet med dette skulle være, at menighederne og 
medarbejderne kan nå at opbygge et tættere kendskab til kadetterne i de-
res respektive sogne, og dermed også øge lysten til at bruge dem til de op-
gaver, hvor menighedsrådene har erfaring med eller en forestilling om, at 
menighederne helst vil bruge deres egen præst, f.eks. ved kasualiesamtaler 
og -handlinger samt sjælesorg. 

Et forslag, der går lidt i samme retning, omhandler de forskellige typer af 
sogne. Her påpeges det, at der er forskel på landpræsters og bypræsters ar-
bejde: [...] det er godt, hvis de også kommer ud i landsognene og får lidt mere 
erfaring med livet på landet som præst, hvis ordningen skal være mere perma-
nent, for det skal blive attraktivt for dem at søge et embede på landet. Der er 

stor forskel på at være i en by med præstekollegaer og være alene i et landsogn, 
hvor man skal over i et andet pastorat for at tale med en præstekollega. Hvis 
det er et mål, at projektet skal bidrage til at tiltrække præster til landet, for-
udsætter det derfor ifølge et menighedsråd, at præstekadetterne får mulig-
hed for at følge livet i landsognene over en periode, og at de får berøring 
med det nære arbejde i lokalmiljøet. 

Det bliver også foreslået, at præstekadetterne varetager opgaver og funkti-
oner i et længere forløb i stedet for en enkelt gang i det enkelte sogn: Det 
ville være en fordel, hvis de var med i hele forløbet – planlægge sammen i star-
ten, og så kunne kadetterne overtage gradvist undervejs. Ved den afprøvede 
form, hvor de har været med enkelte gange, er de nærmere månedens gæst. 
Formålet er at øge fortroligheden mellem kadetterne og brugerne af ak-
tiviteterne og at gøre kadetternes bidrag til en større ressource. F.eks. vil 
gentagen deltagelse i kirkecafé kunne danne et mere solidt fundament for 
samtaler med cafébrugerne og evt. føre til hjemmebesøg. En anden fordel 
vil ifølge forslaget være, at et helt undervisningsforløb fremfor en enkelt 
undervisningsgang i konfirmationsforberedelse kan frigive tid for præsten 
til at varetage andre kerneopgaver, hvis præstekadetterne overtager noget 
af forberedelsen til undervisningen.

Sammenfatning: Menighedsrådenes vurdering af 
akademiet og præstekadetterne
Overordnet set udtrykker menighedsrådene opbakning til de opgaver, som 
præstekadetterne har varetaget. Flertallet har ikke forbehold ved præste-
kadetternes funktioner, og en del ser gerne præstekadetterne varetage flere 
grundlæggende præsteopgaver i deres sogne. Menighedsrådene vil gerne 
have kadetterne ud i deres sogne og pastorater, da de oplever kadetternes 
opgaver som veludførte og præstekadetterne som velforberedte og imøde-
kommende. Der er generelt stor tilfredshed med indholdet i kadetternes 
gudstjenester og prædikener og enighed om, at kadetterne har udviklet sig 
positivt gennem projektperioden.
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Tilbagemeldingerne tyder på, at menighedsrådene helt overvejende har 
oplevet kadetternes tilstedeværelse som et friskt og positivt pust, og flere 
bekræfter, at de har oplevet projektet som et løft til kirkelivet. Der er dog 
også enkelte stemmer blandt rådene, der advarer mod, at projektet kom-
mer til at tage for meget af præsternes tid og dermed ikke giver den øns-
kede aflastning og ressourcetilførsel. 

Ifølge flertallet af menighedsrådene er det vigtigste udbytte af projektet 
støtten til den praktiske del af de studerendes teologiske studie og mulig-
heden for at sikre nok præster til folkekirken i fremtiden. Menighedsråde-
ne er således i fuld samklang med projektets formulerede formål, som er 
1) at bygge bro mellem det akademiske studium og præsteembedet ved at 
oprette et Akademi for Præstekadetter og 2) at tiltrække og fastholde præ-
ster i folkekirken. 

Menighedsrådenes erfaringer har samtidig vist, at der er plads til nogle små 
justeringer i projektet. Det gælder særligt i forhold til formulering af tyde-
ligere parametre for, hvornår de ønskede effekter er opnået og i forhold til 
forventningsafstemning og kommunikation. Menighedsrådenes erfaringer 
lægger også op til overvejelser om en eventuel omstrukturering af præste-
kadetternes tilstedeværelse i sogne og pastorater. Spørgsmålet om en mu-
lig justering af projektets struktur og fordele og ulemper ved dette vil blive 
drøftet videre i kapitel 7.

7. Temaer til drøftelse

Set under ét er Favrskov Provstis initiativ Akademi for Præstekadetter ble-
vet særdeles vel modtaget af de adspurgte grupper. Fra kadetternes side er 
der tale om en stort set entydigt positiv vurdering af arbejdsformen og af 
udbyttet i form af afklaring omkring en fremtid som præst i Den Danske 
Folkekirke. Fra menighedsrådenes side ses kadetternes tilstedeværelse helt 
overordnet som et friskt pust til provstiets kirkeliv. Og fra præsternes side 
fremhæves kadetterne som en arbejdsmæssig ressource i forbindelse med 
gudstjenester og undervisning samt – ikke mindst – som bidrag til udvik-
ling af præsternes egen praksis. 

En del af formålet med opsamlingen af erfaringer er imidlertid også at ind-
kredse spørgsmål, som bør indgå i videreudviklingen af projektet. I det føl-
gende tages nogle af de temaer op, som med fordel vil kunne drøftes. 

Bredde og/eller dybde?
Akademi for Præstekadetter har som sit dobbelte mål at tilføre flere præste-
ressourcer til provstiet, ved at teologistuderende får adgang til at løse præ-
steopgaver, samtidig med at projektet styrker teologistuderendes indblik i 
den folkekirkelige hverdag og præstens opgaver. På vejen mod disse mål er 
der imidlertid flere hensyn, der skal tilgodeses. Det handler ikke kun om 
kadetterne som arbejdsmæssig ressource, men også om ejerskab og opbak-
ning til projektet og om kadetternes læring. 

I forhold til organiseringen af opgaver har man i første del af ansættelsen 
prioriteret at få kadetterne så bredt rundt i provstiet som muligt, mens de i 
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sidste del har været tilknyttet to faste pastorater. Spredningen har gjort det 
muligt for akademiet at udvise stor fleksibilitet i forhold til lokale ønsker 
om at trække på kadetterne til gudstjeneste- og undervisningsopgaver, og 
betydet at kadetterne har været synlige i hele provstiet. En tættere tilknyt-
ning til færre sogne ville medføre, at denne fleksibilitet blev indskrænket 
og have en pris for præsterne i form af flere opgaver og større ansvar for 
organisering af tilrettelæggelse. Ifølge oplysningerne fra akademiet spille-
de dette perspektiv en stor rolle for styregruppens overvejelser og beslut-
ningen om at prioritere den brede model. Til fordel for den brede model 
kan det endelig også anføres, at det er enklere at motivere provstiets me-
nighedsråd til at bidrage til finansieringen, når de selv har glæde af kadet-
ternes indsats. 

En svaghed ved den brede tilgang er dog, at den kun i begrænset omfang 
giver indblik i præstens hverdag og opgaver, som en kontinuerlig kontakt 
med færre sogne og præster ville give. En tættere kontakt til færre sog-
ne ville også give kadetterne mulighed for selv at opbygge relationer til et 
lokalsamfund og en menighed, som kunne være værdifulde i forbindelse 
med løsning af deres arbejdsopgaver. Endelig kunne man forestille sig, at 
en tydeligere forankring af kadetterne i et mindre lokalområdes sogne vil-
le kunne modvirke den afmatning i interesse, som kan følge, når eller hvis 
Akademi for Præstekadetter overgår fra at være projekt til at blive en del af 
provstiets drift.

Med henblik på identifikation med præsterollen er bredden tilsyneladende 
afgørende for projektets succes. Omvendt er forankring i stabile og over-
skuelige fællesskaber vigtig for at give kadetterne indsigt i den relationelle 
dimension af præstearbejdet. En måde at tilgodese såvel bredde som dyb-
de på kunne være ved at knytte den enkelte kadet til et eller to af provstiets 
eksisterende præsteteams. Dette ville muliggøre opbygning af relationer i 
tydelige læringsfællesskaber, fremme kadetternes selvstændige initiativ og 
hjælpe til at undgå, at kadetterne fastholdes i en gæsterolle. Samtidig kun-
ne tilknytningen til et team af præster hjælpe til fortsat at imødekomme 
ønsket om indblik i forskellige måder at være præst på, eventuelt i kom-
bination med, at kadetterne fortsat kan medvirke ved gudstjenester i hele 
provstiet. 

Som erfaringerne fra projektperioden viser, har de forskellige tilgange hver 
sine styrker, og der er derfor ikke tale om et enten-eller, men om et valg 
mellem forskellige hensyn, som meget vel kan skifte gennem forløbet. Pro-
jektets struktur i projektperioden er udtryk for et velovervejet valg ud fra 
hensyntagen til, hvad der ville være vigtigt i en indledende fase. Spørgsmå-
let er, om de samme hensyn vil være hensigtsmæssige i en eventuel driftsfa-
se, eller om der er behov for ændringer i vægtningen af hensyn til udbyttet 
for såvel kadetter som provsti?

Opgaver og præsteprofil
Som nyt tiltag har Akademi for Præstekadetter skullet finde sine ben på en 
lang række områder, også i forhold til kadetternes status og opgaver. Et 
tema har blandt andet været religionspædagogikkens rolle og afgrænsnin-
gen i forhold til kirke- og kulturmedarbejdernes opgaver, som har spillet en 
rolle for vægtningen mellem de forskellige præsteopgaver, sammen med 
præsternes efterspørgsel efter kadetterne i forhold til de forskellige typer 
af opgaver, som har haft betydning for vægtning af arbejdsområderne ind-
byrdes. 

Der kan skelnes mellem en generel og specialiseret religionspædagogik, 
hvor sidstnævnte omhandler undervisning af bestemte grupper, f.eks. kon-
firmander og minikonfirmander. Ud fra en bredere og mere generel forstå-
else af religionspædagogikken kan man imidlertid også se pædagogik som 
en grunddisciplin, som er relevant for stort set alle aspekter i sognepræ-
stens arbejde, og som handler om enhver art af formidling, kommunikation 
og samtale med et kristent/teologisk indhold. Det kræver også religions-
pædagogisk dygtighed at prædike om søndagen, at planlægge et kirkehøj-
skoleforløb, at holde foredrag, at føre eksistenssamtaler med menigheden, 
at skrive en artikel til kirkebladet eller et opslag på sociale medier og at til-
rettelægge en fyraftensgudstjeneste. 

Man kan argumentere for, at den generaliserede religionspædagogik bør 
være et højprioriteret fokusområde for kirken i en moderne religiøs plurali-
stisk og individualistisk kultur, hvor den intime forbindelse mellem kirken 
og samfundets øvrige institutioner er enten svækket eller helt eller delvist 
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afskåret10. Ifølge et sådant synspunkt må oplæring og indøvelse i den krist-
ne tro og kirkelige praksis i et post-kristent synspunkt rykkes fra periferien 
til centrum af det kirkelige arbejde, og den generelle religionspædagogik 
opprioriteres på alle niveauer. Ansættelsen af religionspædagogiske konsu-
lenter og særpræster med religionspædagogiske opgaver på stiftsplan kan 
ses som udtryk for en sådan religionspædagogisk oprustning. Det samme 
gælder den nye præsteuddannelse fra 2018, hvor faget kateketik fylder hen-
ved dobbelt så meget som tidligere11.

Arbejdet med gudstjenester og prædikener er en uomgængelig pastoral 
kerneopgave og – kompetence og udgør en stor del af opgaveporteføljen 
i Akademi for Præstekadetter. Det kan der være gode lokale grunde til, og 
man kan også teologisk argumentere for, at præstens faglighed som liturg 
og prædikant fortsat skal udgøre hovedvægten i kadetternes opgaver. Det 
giver god mening i lys af akademiets formål, som er at klæde kadetterne på 
til at blive pastorale generalister, der har kendskab til og erfaring med de 
mest almindelige præsteopgaver. I mange af landets kirker har man der-
udover ansat kirke- og kulturmedarbejdere med kompetencer inden for 
børne-, musik- og specialpædagogik til at stå for babysalmesang, minikon-
firmandundervisning mv. Fortsætter denne udvikling, mindskes behovet 
yderligere for, at kommende præster behøver at gøres fortrolige med den 
specialiserede pædagogik ud over et niveau, som er nødvendigt for at kun-
ne varetage konfirmationsforberedelsen. Disse forhold kunne tale for en 
prioritering i akademiet, hvor undervisning fortsat udgør en mindre del 
i forhold til arbejdet med gudstjenester. Omvendt udgør det religionspæ-
dagogiske arbejde et prioriteret område i Favrskov Provsti, hvor kadetter-
ne kan udnyttes som ressource. Tilbagemeldingerne fra præster og menig-
hedsråd tyder på, at kadetternes medvirken ved flere og mere kontinuerlige 
undervisningsopgaver ville blive hilst velkommen.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at den generaliserede religionspædagogik 
kan have haft større vægt i undervisningen, end det viser sig i oversigter 
over akademiets timefordeling. Ikke desto mindre giver den opgaveprofil, 

10 Således blandt andre Murray (2004, s 28ff).
11 Bidstrup, Ahrenst og Fårup (2021) 

som kommer til udtryk i akademiets struktur og opbygning, anledning til 
nogle mere principielle overvejelser. Set i et videre perspektiv er debatten 
om religionspædagogikkens plads ikke kun vigtig i vurderingen af, om aka-
demiets undervisning og praksis svarer til den reelle fordeling af præster-
nes nuværende opgaver. Det handler også om, hvilke arbejdsopgaver, man 
fremadrettet mener vil eller bør være centrale for kommende præster, og 
hvilken præsteprofil, der ønskes kultiveret. Skal fremtidens præster først 
og fremmest være prædikanter og liturger med visse kompetencer inden 
for sjælesorg og religionspædagogik? Eller kræver det kirkelige traditions-
tab en opprioritering af kristendomsformidling på alle relevante platforme 
og sammenhænge, og hvad vil det i givet fald betyde for fremtidens uddan-
nelse af præster?

Ordination og kaldelse
I forbindelse med præsentationen af Akademi for Præstekadetter har man 
fra stift og provsti gjort sig umage med at kommunikere, at der hverken er 
tale om en konkurrerende præsteuddannelse eller om et nyt embede i fol-
kekirken, men alene om et fagligt studiejob, hvor kandidatstuderende på 
teologistudiet får mulighed for at prøve kræfter med undervisning, prædi-
ken, sjælesorg og andre opgaver, der ikke støder an mod ordinationen, som 
det udtrykkes12. Tilsvarende gav biskoppen i sin tale til kadetterne i forbin-
delse med velkomstgudstjenesten (se bilag 11) udtryk for, at der ikke var 
tale om hverken ordination eller indsættelse, når kadetterne nu blev budt 
velkommen i jobbet ved en højtideligt iscenesat gudstjeneste med deltagel-
se af repræsentanter fra hele provstiet – og udstyret med både præsteskjor-
te og alterbogssæt.

Spørgsmålet om forholdet mellem ordination og adgang til præsteopga-
ver dukker uvægerligt op, når der diskuteres eventuel udvidelse af praktik-
ken på pastoralseminarierne. Hvilke opgaver må praktikanterne varetage, 
og kan det accepteres, at de f.eks. holder nadver på praktikpræstens ordi-
nation, som det blev formuleret i den kirkeministerielle betænkning om 

12 Poulsen og Bonde (2019) 
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præsteuddannelse, B150313? Som led i indførelsen af Ny Præst blev det be-
sluttet, at de pastoralseminariestuderende ikke længere skulle nøjes med 
at observere nadveren, men selv forrette den som del af praktikken på vej-
lederens ansvar. I akademiet defineres kadetternes opgaver af biskoppen i 
samråd med provsten og den respektive sognepræst. Her er det vedtaget, 
at kadetterne ikke forretter nadver. Men hvori ligger forskellen på kadetter 
og pastoralseminariepraktikanter, som kan begrunde den ulige adgang til 
opgaven, bortset fra at førstnævnte er teologistuderende, og de sidste er 
kandidater?

Ifølge praksisorienterede læringsteorier er det afgørende, at man som stu-
derende har adgang til at udføre de opgaver, man skal lære; man lærer ved 
at gøre, jf. beskrivelsen af akademiets pædagogiske tilgang. Didaktisk er 
det den afgørende begrundelse for styrkelsen af aktivitetspraktik, at man 
lærer at være præst ved at udføre præstens opgaver, så langt det er muligt. 
Over for hensynet til læring står imidlertid et embedssyn, som indebærer, 
at centrale præsteopgaver forbeholdes ordinerede præster. Det er et dilem-
ma, som man i akademiet har løst ved kun at lade kadetterne varetage de 
opgaver, lægfolk kan løfte. Når kadetterne holder gudstjeneste, er der så-
ledes principielt tale om lægmandsgudstjenester, dvs. gudstjenester uden 
dåb og nadver. 

Et kardinalpunkt i den embedsteologiske argumentation i folkekirken har 
traditionelt været det lutherske kernepunkt om kaldelsen ved en sogne-
menighed. Dette har også været et hovedargument mod indførelse af ud-
dannelsesstillinger, som kandidaterne blev ordineret til. I de senere år er 
det imidlertid i stigende grad blevet udbredt at ordinere til funktionsstillin-
ger, der har forskellige former for regionalkirke som udgangspunkt, eller til 
vikartjeneste på stiftsplan. Med en ændret kirkelig virkelighed melder sig 
dermed også et behov for at drøfte, hvordan der kan skabes konsistens – og 
ikke mindst konsekvens – i de opgaver, som kommende præster får adgang 
til på deres vej mod præstegerningen. Over for hensynet til orden står det 
grundlæggende lutherske princip om alle døbtes præstedømme, som ikke 
kender anden indskrænkning end den, menigheden selv praktiserer, når 

13 Kirkeministeriet (2008, s 90) 

den kalder nogen til det særlige embede at forkynde og forvalte sakramen-
terne offentligt.

Kunne man, i forhold til diskussionen om kadetternes status, overveje at 
tydeliggøre dét teologisk, som velkomstgudstjenesten iscenesætter i prak-
sis? Nemlig at der er tale om en kaldelse fra provstiet for en afgrænset pe-
riode – ikke med henblik på ordination, men som teologisk udtryk for 
kadetternes legitime adgang til præsteembedets opgaver og for sognenes 
kollektive ejerskab? 

Kollegialitet og samarbejde
Sognepræsteembedet har traditionelt borget for en høj grad af individu-
el autonomi, hvor samarbejde var undtagelsen nærmere end reglen. Men 
med etablering af præsteteams, storpastorater og regionalkirkelige tiltag 
har sognepræstens rolle som generalist imidlertid fået følgeskab af funk-
tionsdeling og specialisering. Med henblik på samarbejde indebærer det, 
at der ikke blot er kortere afstand til kolleger at sparre med, men også nye 
muligheder for såvel arbejdsdeling som for fælles opgaveløsning. 

I forbindelse med projektet Folkekirken én til én har Favrskov Provstis præ-
ster allerede arbejdet med at styrke den kollegiale dimension i embedet, 
bl.a. gennem brug af reflekterende teams som redskab14. Et væsentligt ud-
bytte af Akademi for Præstekadetter er, at kadetterne har bidraget til vide-
reudvikling af den kollegiale refleksion i provstiet ved, at de som udefra-
kommende har kunnet stille nysgerrige spørgsmål til præsternes måder at 
gøre tingene på og bidrage med deres egne refleksioner. Den kollegiale re-
fleksion har dels fundet sted på tomandshånd, når kadetterne har været ”i 
marken” og observeret præsterne og stillet spørgsmål til præsternes ruti-
ner. Her har kadetterne fungeret som det fremmede blik, som præsterne 
har kunnet spejle deres praksis i. Dels har kadetterne bidraget til den kol-
legiale refleksion i forbindelse med konventer og kurser, hvor kadetternes 
tilstedeværelse har givet præsterne mulighed for opkobling til de debatter, 
som foregår i forbindelse med deres studier på universitetet. Provstikolle-

14 Felter (2020). 
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giet har her fungeret som forum for professionsfaglig udvikling med den 
fælles opgaveløsning som omdrejningspunkt.

Som supplement til sparring kunne man overveje, om akademiets arbejds-
form, hvor præster og kadetter arbejder sammen om gudstjenester og un-
dervisning, kunne bruges mere systematisk som redskab til kollegial udvik-
ling i provstiet. I betragtning af at præster som oftest arbejder alene, uden 
at der er kolleger til stede, ville den fysiske tilstedeværelse i samme rum 
give nye muligheder for fælles erfaringsdannelse. I forhold til målsætnin-
gen om etablering af kollektive lærings- og refleksionsrum ville dette ikke 
kun tilbyde vigtige læringsmuligheder for kadetterne, men også give anled-
ning til udvikling af erfarne præsters praksis.

8. Konklusion: 
Projektets målopfyldelse

Som det er fremgået af det foregående, peger tilbagemeldingerne fra kadet-
ter, præster og menighedsråd samstemmende på, at Akademi for Præsteka-
detter i høj grad må siges at være lykkedes i forhold til sin intention. Projek-
tet har samtidig givet indsigt i områder og spørgsmål, som med fordel kan 
overvejes med henblik på at kvalificere tiltaget yderligere. I det følgende 
skal vi sammenholde de opstillede mål med de opnåede resultater og vur-
dere projektets bidrag til opfyldelsen af det overordnede formål, inden vi 
som afslutning på rapporten ridser nogle mulige perspektiver op for videre 
udvikling. 

Projektets mål
I forbindelse med udarbejdelsen af projektet blev der opstillet en række 
konkrete mål. I det følgende gennemgås disse med henblik på at vurdere, i 
hvilket omfang, de kan siges at være opfyldt: 

Akademiet har op til fem præstekadetter ansat pr. år
Et mål med Akademi for Præstekadetter har været, at akademiet har op til 
fem præstekadetter ansat pr. år. Med det første hold kadetter, som begynd-
te forløbet i 2019, og med ansættelsen af yderligere fem kadetter i 2021 må 
dette mål siges at være opfyldt allerede i projektperioden. 

Formuleringen ”op til” fem kadetter åbner for, at projektet vil kunne ned-
skaleres i tilfælde af manglende interesse blandt de studerende eller blandt 
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provstiets aftagersogne. Interessen fra de teologistuderende hidtil tyder 
dog på, at manglende søgning ikke umiddelbart vil være et problem. I for-
hold til provstiets kapacitet til at modtage kadetter er der indtil videre hel-
ler ikke tegn på, at nedskæring i antallet er aktuelt. Tværtimod er interes-
sen blandt både menighedsråd og præster stor, og med mindre justeringer i 
indhold og tilrettelæggelse gives der udtryk for bred opbakning til fortsæt-
telse af akademiet ud over den indledende periode.

Kadetterne udfører konkrete præsteopgaver under vejledning 
af en erfaren præst
Et andet mål har været, at kadetterne udfører konkrete præsteopgaver un-
der vejledning af en erfaren præst. Opfyldelsen af dette mål kan siges at 
være indbygget i akademiets struktur med ansættelsen af en erfaren præst 
som leder og underviser, og med provstiets præster som lokale vejledere.

Med hensyn til de konkrete opgaver har der fortrinsvis været tale om med-
virken ved gudstjenester samt i mindre grad i forbindelse med konfirmand-
undervisning og deltagelse i sjælesørgeriske og diakonale opgaver. Dette af-
spejler dels kadetternes ansættelsesmæssige indplacering, dels præsternes 
prioriteringer og ønsker til medvirken. Som følge af coronanedlukningen 
har kadetterne i perioder desuden haft mindre adgang til præsteopgaverne 
end planlagt. Omvendt har nedlukningen givet anledning til udvidelse af 
præsternes opgaver med nye tiltag, som kadetterne blev inddraget i, bl.a. i 
form af digital forkyndelse. 

Arbejdet understøttes ved etablering af kollektive lærings- og 
refleksionsrum 
Et tredje mål med Akademi for Præstekadetter har været at etablere kollek-
tive læringsrum, hvori provstiets præster kunne indgå. Dette mål har i høj 
grad været indarbejdet i akademiets metode, i og med at provstiets præster 
har indgået som undervisere og samtalepartnere, og gennem kadetternes 
deltagelse i provstiets præstemøder og andre kollegiale forsamlinger. Coro-
nanedlukningen har dog medført, at dette mål i projektperioden ikke har 
kunnet realiseres i det omfang, det var planlagt.

I forhold til udbyttet af de kollektive læringsrum giver kadetterne udtryk 
for, at præsternes villighed til at dele egne erfaringer har været af uvurderlig 
betydning for deres identifikation med præsterollen. Samtidig peger præ-
sternes tilbagemeldinger på den betydning, kadetternes tilstedeværelse har 
haft som anledning til refleksion over egen praksis. Der har således ikke kun 
været tale om udbytte for kadetterne, men også i høj grad for præstekolle-
giet som helhed.

Erfaringer fra projektet indsamles og sammenskrives i en 
rapport 
Endelig har det været et mål med projektet at indsamle og sammenskrive 
erfaringer fra projektet i en rapport, som det sker her. Herudover har er-
faringer fra projektet løbende været formidlet gennem indlæg i trykte og 
elektroniske medier med hjælp fra provstiets kommunikationsmedarbej-
der.

Ønskede effekter af projektet
Som indikatorer på projektets succes var der opstillet en række observer-
bare effekter eller resultater. I det følgende vurderes det, i hvilket omfang 
disse er opnået:

Præstekadetterne som ekstra ressource i provstiet over tid 
En ønsket effekt af Akademi for Præstekadetter har været, at kadetterne over 
tid selvstændigt skulle kunne indgå som en ekstra ressource i provstiet. Ka-
detterne har i løbet af projektperioden vist sig som en betydelig arbejds-
kraft i forbindelse med afholdelsen af gudstjenester og som prædikanter i 
provstiets kirker og ved at medvirke ved undervisning af især konfirmander 
og minikonfirmander. 

Forudsætningen for at se kadetterne som en ressource har været, at der var 
tale om aflastning af præsterne fra nogle opgaver. I forbindelse med guds-
tjenesterne har kadetterne siden foråret 2020 selvstændigt kunnet afholde 
korte gudstjenester uden dåb og nadver, hvilket præsterne er enige om har 
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givet en væsentlig aflastning. I forhold til undervisning giver præsterne ud-
tryk for, at kadetterne har udgjort en ekstra ressource med udarbejdelse af 
oplæg og ved selvstændigt at undervise i enkelte lektioner. Tilbagemeldin-
gerne peger også på, at det arbejdsmæssige udbytte formentlig ville kunne 
styrkes yderligere, ved at kadetterne fik en tættere tilknytning til udvalgte 
sogne, som der var lagt op til i projektets sidste halve år, hvilket ville give 
mulighed for mere selvstændig opgaveløsning. På grund af coronanedluk-
ningen blev dette dog heller ikke realiseret helt i planlagt omfang, og erfa-
ringerne hermed har derfor været tilsvarende begrænsede.

Tilstedeværelsen af præstekadetter som et løft til kirkelivet i 
Favrskov Provsti 
En anden ønsket effekt af projektet har været, at tilstedeværelsen af præ-
stekadetter skulle give et løft til kirkelivet i Favrskov Provsti. En præmis for 
projektet har her været, at selve tilførslen af ressourcer til præstearbejdet 
ville indebære et løft, idet det ville frigive tid til, at præsterne kunne vareta-
ge andre opgaver. Dette aspekt er undersøgt oven for som led i kadetterne 
som arbejdsmæssig ressource.

I forbindelse med erfaringsindsamlingen har vi undersøgt empirisk, om 
projektet også på andre måder har bidraget til at løfte kirkelivet. Her giver 
menighedsrådene udtryk for, at kadetterne i høj grad har givet inspiration 
og fungeret som et friskt indslag, særligt i provstiets gudstjenesteliv. Set fra 
præsternes side fremhæves særligt det kvalitative løft ved, at kadetternes 
tilstedeværelse har givet mulighed for kollegial sparring, og dermed bidra-
get til kollegial udvikling.

Erfaring og viden om folkekirkens organisation og kultur
En tredje ønsket effekt har været, at kadetterne får erfaring og viden om 
folkekirkens organisation og kultur. Ifølge kadetterne har den brede berø-
ring med provstiets sognemenigheder i første del af projektperioden givet 
et værdifuldt indblik i folkekirkens forskellighed, hvad angår kultur og or-
ganisation. Omvendt har tilknytningen til nogle få udvalgte sogne og det 

at indgå i et nærmere arbejdsfællesskab i projektets sidste del givet dybere 
indsigt i præsternes hverdag og menighedsrådenes arbejde.

Studiejobbet som motivation til at blive præst
En fjerde ønsket effekt af Akademi for Præstekadetter har været, at studie-
jobbet aktivt er med til at motivere kadetterne til at blive præster. Ifølge 
kadetterne er dette opnået ved, at mødet med forskellige præster og me-
nigheder har modvirket fordomme og hjulpet til identifikation med præ-
sterollen. Som rekrutteringsprojekt kan akademiet dermed i høj grad 
betegnes som en succes. Kadetterne giver også udtryk for, at deres indle-
dende usikkerhed angående en fremtid som præst blev elimineret allerede 
efter få måneder, og at kontakten med provstiets præster og erfaring med 
udførelse af konkrete præsteopgaver har været afgørende for motivationen. 

Akademi for Præstekadetter som bro mellem studie og arbejdsliv
En sidste ønsket effekt af projektet har været, at kadetterne oplever studie-
jobbet som brobygning mellem studie og arbejdsliv. Ifølge kadetterne er 
dette sket ved, at arbejdet har styrket deres blik for de akademiske fags re-
levans og for præstens forskellige arbejdsopgaver. Med hensyn til udbyttet 
for studiet har berøringen med praksis omvendt givet en kontekst og refe-
renceramme for det akademiske arbejde, som har motiveret dem til at gå i 
dybden med fagteologiske spørgsmål.
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Realisering af projektets formål
Ud fra vurderingen af projektets opnåede mål og effekter kan man endelig 
spørge til, i hvilket omfang disse peger frem mod en realisering af projek-
tets formål.

At bygge bro mellem det akademiske studium og 
præsteembedet 
Hovedformålet med Favrskov Provstis initiativ har været at bygge bro mel-
lem det akademiske studium og præsteembedet ved at oprette et Akade-
mi for Præstekadetter. Gennem en organiseret arbejdscyklus, som består 
af struktureret undervisning, vejledt opgaveløsning og opfølgning, skaber 
akademiet rum for praktisk erfaringsdannelse sideløbende med det teolo-
giske studium. Ifølge præstekadetterne har netop vekselvirkningen mel-
lem universitetsteologien og akademiets praksis været særdeles frugtbar 
for oplevelsen af sammenhæng og faglig relevans. Erfaringerne med pro-
jektet peger således på, at akademiets form og indhold kan udgøre en brug-
bar model, der understøtter brobygningen mellem akademisk studium og 
præsteembede. 

At tiltrække og fastholde præster i folkekirken
Et andet og mere langsigtet formål med projektet har været at tiltrække og 
fastholde præster i folkekirken. Ud fra de hidtidige erfaringer med projek-
tet lader det sig ikke gøre at fastslå, om dette formål er nået. Præstekadet-
ternes tilbagemeldinger viser dog, at akademiets didaktiske tilgang i aka-
demiet og berøringen med præstens opgaver har haft afgørende betydning 
for deres beslutning om efterfølgende at søge embede i folkekirken. Samt-
lige kadetter er fortsat på Pastoralseminariet efter studiejobbet, og ved rap-
portens afslutning er tre af fem kadetter blevet ansat som præster. For så 
vidt som Favrskov har ret i vurderingen af, at problemet med fastholdelse 
bunder i traditionstab og manglende kendskab til folkekirken som arbejds-
plads, kan man forestille sig, at akademiet i et vist omfang kan modvirke 
dette. Det vil imidlertid kræve en længere tidshorisont og et bredere empi-
risk grundlag at besvare, om dette formål er opfyldt.

At indhente erfaringer med akademiformen, som kan bidrage til 
udvikling af tilsvarende modeller 
Endelig har det været et formål med projektet at indhente erfaringer med 
akademiformen, som kan bidrage til udvikling af tilsvarende modeller i an-
dre provstier/stifter. Centrale elementer i den valgte form er kombinati-
onen af teoretisk undervisning, observationer, refleksioner, produktud-
vikling, afprøvning i praksis og feedback i et demokratisk læringsrum, der 
baserer sig på didaktiske principper som dialog, samskabelse og selvstæn-
dighed. Med to på hinanden følgende hold præstekadetter i perioden 2019-
22 har projektet givet et solidt grundlag for indhentning af erfaring med 
formen og for at vurdere behov for justeringer. Og med udgivelse af rap-
porten gøres erfaringerne tilgængelige for andre provstier og stifter, som 
påtænker at iværksætte lignende tiltag. 



9. PERSPEKTIvER FoR uDvIKLIng  •  119  

9. Perspektiver for udvikling

I præsentationen af Akademi for Præstekadetter lægges der vægt på, at der 
ikke er tale om hverken et nyt embede eller en ny uddannelse. Hermed un-
derstreges det, at sigtet hverken er at underløbe de akademiske krav til an-
sættelse eller at anfægte ordinationen som adgangsgivende til præsteem-
bedet. Ikke desto mindre udgør akademiet en nyskabelse i folkekirken, i 
og med at det giver studerende adgang til at gøre sig erfaringer med hele 
viften af præstens centrale arbejdsområder. Som sådant rummer projektet 
nogle interessante udviklingsperspektiver for såvel uddannelserne som for 
folkekirken.

Teologiuddannelsen 
Deltagelsen i akademiet skaber ifølge præstekadetterne en frugtbar vek-
selvirkning mellem teologistudiet og praksisopgaverne; på den ene side 
ved at de kan se en anvendelse for de teologiske fag i præsteopgaverne, og 
på den anden side at kontakten med den kirkelige praksis har motiveret 
dem yderligere for de akademiske studier. Ved at give et klarere billede af 
en fremtidig karrierevej kan en tættere kontakt med praksis være med til at 
styrke de studerendes motivation. Dette vil eventuelt kunne udnyttes i ud-
viklingen af tiltag, der skal forebygge frafald fra studiet.  

I forhold til teologistudiet er præstekadetterne del af et større billede af, 
at studerende, der på en eller anden vis er engageret i kirkeligt arbejde, i 
højere grad er eller bliver afklarede med et kommende virke i folkekirken. 
Ifølge afdelingsleder Kirstine Helboe Johansen understøttes denne tendens 
på Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund i Aarhus af to mu-
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ligheder for praksisnære valgmoduler, dels et feltstudie på 8. semester af 
bacheloruddannelsen og dels mulighed for projektorienteret forløb på 3. 
semester af kandidatuddannelsen. Ved at sikre praksisnære muligheder for 
de studerende, som allerede ved, hvad de vil, og at give de mere usikre/
søgende mulighed for at snuse til praksis tidligt i studiet, udtrykkes balan-
cen mellem  nærhed til kommende arbejdsmarked og kernefaglig uddan-
nelse. Herudover har afdelingen et ønske om at udvikle en højere grad af 
erhvervsspecialer. Dette er dog en længere proces. 

Pastoralseminariet
Det nyskabende ved akademiet er, at det ikke kun giver kadetterne mulig-
hed for at få erfaringer med enkeltområder af præstearbejdet, typisk kon-
firmand- eller minikonfirmandarbejdet, eller med kirkeligt arbejde mere 
generelt, f.eks. fra et studiejob som kirketjener eller kordegn, men med hel-
heden af præsteopgaver over en længere periode. I forhold til pastoralsemi-
nariekurset betyder det, at der tegner sig nogle oplagte udfordringer ved at 
skulle indoptage et hold kadetter på kurset, som kommer med nogle særli-
ge kompetencer og erfaringer; ikke mindst i forhold til praktikken, som let 
vil kunne opleves som en gentagelse. 

Pastoralseminariet i Aarhus har i efteråret 2021 haft de første fem kadetter 
fra akademiet på holdet. Ifølge lektor Kjeld Slot Nielsen, som i efteråret 
2021 har haft ansvaret for undervisningen på Pastoralseminariet sammen 
med lektor Benedicte Hammer Præstholm, har FUV forsøgt at imødegå de 
nævnte udfordringer på forskellig vis. Forud for semesteret mødtes Kjeld 
Slot Nielsen og Benedicte Hammer Præstholm med akademilederen for 
at blive klogere på akademiets arbejde og de studerendes forudsætninger. 
Samtalen gav et godt indblik i akademiets undervisnings- og evaluerings-
former og teoretiske undervisning samt en forståelse for, hvad det var, ka-
detterne kom med. Med baggrund i samtalen arrangerede de to holdledere 
i løbet af semesteret et par møder med kadetterne for at forhøre sig om, 
hvordan de oplevede undervisningen og praktikken på Pastoralseminariet, 
og for at foretage nødvendige justeringer i forhold til kadetternes forløb. 

Med hensyn til praktikken er de studerende på Pastoralseminariet i prak-
tik i hhv. to og tre uger i løbet af et semester, hvor de er tilknyttet et sogn 
og en praktikpræst. Praktikken foregår efter en praktikplan med konkre-
te pastorale opgaver og indeholder ikke elementer, som kadetterne ikke 
har prøvet kræfter med på akademiet. For at kadetterne alligevel skal op-
leve praktikken som relevant og givende, er praktikpræsterne blevet gjort 
opmærksomme på, at de fik en præstekadet i praktik. Aftalen har været, 
at observationspraktikken kunne afløses af selvstændig varetagelse af op-
gaverne, hvor kadetter og praktikpræster skønnede det hensigtsmæssigt. 
Samtidig har man sørget for, at kadetterne kom i praktik andre steder end 
i Favrskov Provsti og så vidt muligt i sogne, som adskilte sig fra dem, man 
typisk finder her.

Med hensyn til undervisningen har kadetterne haft en stående invitation 
til vejledning omkring supplerende litteratur, om løbende samtaler og fag-
lig sparring i øvrigt med lektorerne, hvilket de i meget moderat grad har 
gjort brug af. Over for holdlederne har kadetterne givet udtryk for, at de 
har fået meget ud af undervisningen og praktikken i kraft af deres erfarin-
ger fra akademiet. De har haft en praksis med sig, som de har reflekteret 
over på Pastoralseminariet. På den måde har Pastoralseminariet givet dem 
en anden omgang professionsfaglig refleksion, hvor de andre studerende 
har været i gang med deres første. Ifølge Kjeld Slot Nielsen har kadetterne 
ikke skilt sig ud som særligt vidende eller erfarne på nogen negativ måde, 
men bidraget til den fælles læring på holdet og været dygtige til at bygge 
ovenpå det, de allerede havde med sig.

Som det fremgår, har man fra Pastoralseminariets side været meget op-
mærksom på de udfordringer, der kunne opstå i forhold til at udbyde re-
levant og videreførende undervisning, og ud fra de tilbagemeldinger, man 
har fået fra kadetterne, ser det ud til at være lykkedes at løse disse. Set i 
et lidt længere perspektiv udgør kadetterne dog en del af den større pro-
blematik, som består i, at Pastoralseminariet skal møde en stadig brede-
re palet af deltagerforudsætninger. Med vedtagelsen af ændringen af lov 
om ansættelse i stillinger i folkekirken (§1a) vil der på kurset kunne delta-
ge akademikere med individuelt tilrettelagt teologisk efteruddannelse og 
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en bred gruppe af §2-ansøgere sammen med teologiske kandidater, og nu 
også præstekadetter med tidligere ansættelse i folkekirken. 

I forhold til pastoralseminariekurset vil kadetternes praktiske erfarings-
grundlag formentlig kun være med til at styrke udbyttet af undervisningen 
og kvalificere den professionsfaglige refleksion, som det er blevet efterlyst. 
Og for så vidt som praktikken giver anledning til at møde andre menigheds-
typer, end kadetterne har stiftet bekendtskab med i akademiet, vil der også 
være mulighed for ny læring heri. Spørgsmålet er, hvordan man på længe-
re sigt kan tilrettelægge forløb på Pastoralseminariet, som tager højde for 
deltagernes vidt forskellige forudsætninger og behov i forhold til at skulle 
varetage et embede i folkekirken.

Folkekirkens stifter og provstier
Set i forhold til folkekirken som aftager peger erfaringerne med Akademi 
for Præstekadetter på, at der kan gøres en betydelig indsats for at styrke re-
krutteringen til præstestillinger ved at give studerende adgang til at få prak-
tisk erfaring med præstearbejdet. Erfaringerne peger også på, at det er en 
opgave, der kan løftes på provstiplan, forudsat at der sættes de fornødne 
økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer af til organisering og ledelse. 
Forankringen på provstiplan har som fordel, at det fremmer ejerskabet og 
dermed ansvaret for akademiet og kadetterne. Omvendt er der tale om en 
stor investering, økonomisk såvel som arbejdsmæssigt. Dette vil forment-
lig være en hindring for, at mindre velstillede provstier kan melde sig på 
banen og vil også kunne udløse en uhensigtsmæssig konkurrence mellem 
udbydere. 

I sin udformning er Akademi for Præstekadetter desuden præget af nærhe-
den til Aarhus, som gør det muligt for de studerende at pendle til undervis-
ning og opgaver på ugentlig basis. Med henblik på spredning vil det være 
aktuelt at udvikle modeller, som i højere grad er baseret på lidt længere 
ophold, f.eks. i form af sommerpraktik uden for universiteternes undervis-
ningsperiode.

Med henblik på videreudvikling vil det dels være relevant at overveje mo-
deller, hvor flere provstier går sammen om organisering og finansiering. 
Dels kan det overvejes at løfte opgaven op på stiftsplan i lighed med, hvad 
der er tilfældet i bl.a. Norge, hvor stiftspraksis udgør en obligatorisk del af 
præsteuddannelsen. Også uden at gøre ordningen obligatorisk kunne en 
forankring i stifterne medvirke til at styrke det fælles folkekirkelige ansvar 
for rekruttering og sikre, at også mindre ressourcestærke områder tilgode-
ses. 

Et andet område for udvikling kan desuden, som nævnt i forbindelse med 
præsternes evaluering af projektet, være en generel styrkelse af den kolle-
giale dimension i præsternes daglige arbejde. Arbejdet med Akademi for 
Præstekadetter peger på, at tilstedeværelsen af unge kolleger kan virke vita-
liserende for det kollegiale fællesskab, og at etableringen af fælles lærings- 
og refleksionsrum i provstiet kan være med til at kvalificere præsternes ar-
bejde med egen praksis. 
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10. Undersøgelsens metoder

I forbindelse med FUVs opsamling og analyse af erfaringer fra Akademi for 
Præstekadetter er der anvendt forskellige metoder. I det følgende beskrives 
fremgangsmåden bag de enkelte kapitler nærmere, og der gøres rede for 
styrker og svagheder ved de anvendte tilgange, samt for de etiske overve-
jelser i forbindelse med undersøgelsen.

Akademiet (kapitel 3)
Til brug for analysen af akademiets struktur og didaktik har vi inddraget 
dokumenter i form af undervisningsplaner og oversigter over kadetternes 
udførte opgaver i provstiet, dvs. registrering af de faktisk udførte aktivite-
ter. I forhold til de pædagogiske overvejelser bag akademiet bygger analy-
sen på projektbeskrivelsen og interne arbejdspapirer fra processen, supple-
ret med mundtlige interviews med akademileder Eva Pedersen ved Lars 
Sandbeck og Kirsten Donskov Felter. Eva Pedersen har også haft teksten 
til gennemsyn med henblik på evt. behov for korrektioner og/eller supple-
rende oplysninger. 

Afgrænsninger og forbehold
Styrken ved dokumentanalysen er, at den er egnet til at skabe overblik over 
de gennemførte aktiviteter og opgaveprogressionen. En svaghed ved såvel 
denne metode som ved det opfølgende interview er, at de kun i begrænset 
omfang giver indblik i den faktiske praksis. I forhold hertil kunne analysen 
have været styrket yderligere gennem observation af undervisningslektio-
ner og udvalgte aktiviteter i sognene. Ud fra et bevidst ønske fra akademi-
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ets side om at sikre et trygt læringsrum for både kadetterne og de øvrige 
aktører blev brug af observation imidlertid fravalgt, bortset fra deltagelse i 
enkelte udvalgte gudstjenester, der primært har fungeret som baggrund for 
interviewene med kadetterne. I og med at formålet med erfaringsopsam-
lingen ikke har været at gå i dybden med den konkrete undervisning, men 
at sammenholde akademiets struktur og didaktiske model med projektets 
intention, udgør det foreliggende materiale dog tilstrækkeligt grundlag for 
analysen. 

Kadetterne (kapitel 4)
Med henblik på at indhente kadetternes perspektiv har vi gjort brug af flere 
kilder. Analysen i dette kapitel bygger dels på skriftligt materiale i form af 
refleksionsopgaver indleveret til akademiet efter det første halve år og ved 
projektets afslutning, dels individuelle kvalitative interviews med kadetter-
ne, foretaget henholdsvis i forbindelse med opstarten i akademiet i august 
2019 og ved afslutningen i august 2021 (se bilag 7 og 8). Som led i de ind-
ledende interviews blev kadetterne bl.a. spurgt til deres baggrund og tid-
ligere erfaringer med folkekirken, samt hvilke tanker og forestillinger, de 
gjorde sig i forhold til deltagelsen i akademiet samt til en eventuel fremtid 
som præst i folkekirken. Det sidste spørgsmål blev gentaget i forbindelse 
med det afsluttende interview for at få viden om, hvorvidt, og i givet fald 
hvordan, deres opfattelse havde ændret sig undervejs. 

Refleksionsopgaverne var udformet af akademilederen til internt brug 
og udleveret med henblik på at indgå i erfaringsopsamlingen efter aftale 
med præstekadetterne. Alle interviews blev gennemført af Kirsten Don-
skov Felter. De første interviews fandt sted i Hinnerup kirkes lokaler, mens 
sidstnævnte blev gennemført på FUV Aarhus. Interviewene var semistruk-
turerede. Dvs. at de var bygget op omkring en spørgeguide med forskelli-
ge temaer, men i øvrigt havde form som en samtale, hvor rækkefølgen af 
spørgsmålene var variabel. Hvert interview havde en varighed på trekvart 
til en time, blev optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet. 

Afgrænsninger og forbehold
Styrken i det kvalitative forskningsinterview er dets egnethed til at gå i dyb-
den og derved skabe nuanceret viden om, hvordan enkeltpersoner opfatter 
udvalgte emner eller fænomener; i dette tilfælde om præstekadetternes vi-
den og forestillinger om at være præst i folkekirken15. En svaghed ved in-
terviewet er tilsvarende, at det i mindre grad er egnet som udgangspunkt 
for at udarbejde oversigter over faktuelle data og forløb. Dette aspekt er 
imidlertid tilgodeset gennem beskrivelsen af akademiets undervisning og 
progressionen i kadetternes opgaver. Det ligger uden for sigtet med erfa-
ringsopsamlingen at opstille hypoteser om mulige sammenhænge mellem 
den enkelte kadets baggrund og udvikling. Derimod giver interviewene et 
billede af projektets målopfyldelse set fra kadetternes perspektiv, herun-
der den effekt, deltagelsen i akademiet har haft i forhold til deres syn på en 
eventuel fremtidig ansættelse som præst i folkekirken. 

Præsterne (kapitel 5)
Som metode til at indhente præsternes perspektiv har været anvendt en 
tillempet form for fokusgruppeinterviews; dels forud for projektets start 
i august 2019, dels ved afslutningen i juni 2021(se bilag 9). Grupperne fik 
udleveret en række spørgsmål og blev herefter inddelt i grupper á fire-fem 
med en udpeget ordstyrer, der havde ansvar for at guide gruppen gennem 
opgaven. I forbindelse med de indledende gruppeinterviews blev grupper-
ne bedt om at tage notater af samtalen. Dette viste sig imidlertid ikke at 
give tilstrækkeligt udførligt materiale. I forbindelse med de afsluttende in-
terviews blev hver gruppe derfor udstyret med en diktafon til optagelse af 
drøftelsen. I forbindelse med den efterfølgende analyse blev optagelserne 
gennemlyttet og skrevet ud i notatform. Analysen er foretaget i to tempi, 
hvor der først er foretaget en meningskondensering af præsternes udsagn 
i relation til de enkelte spørgsmål, hvorefter indholdet af drøftelserne er 
holdt op mod projektets målsætning om kadetterne som en ressource. Ud-
sagnene fra gruppedrøftelserne er gengivet i bearbejdet og kondenseret 
form.

15 Kvale (1997); Brinkmann og Tanggaard (2015)
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Afgrænsninger og forbehold
Vidensproduktionen i fokusgruppeinterviews er kendetegnet ved 1) at om-
handle sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer, 2) at bygge 
på social interaktion og 3) at producere koncentrerede data om et bestemt 
fænomen16. Metoden er egnet til at indhente brede og nuancerede beskri-
velser af udvalgte temaer. Det indebærer samtidig, at det ikke har været et 
mål at nå til enighed, men gennem samtalen at få så mange synspunkter 
frem som muligt på de temaer, som den enkelte gruppe har valgt at drøfte. 
En svaghed ved denne fremgangsmåde er, at fraværet af interviewer kan 
medføre en vis mangel på nuancering. Præsternes udtalelser risikerer at stå 
svagt, fordi de ikke bliver efterprøvet eller uddybet, mens de på den anden 
side også kan stå uforholdsmæssigt stærkt, hvis de opfattes som repræsen-
tative for gruppens synspunkter. For at kompensere for dette er kapitlet 
gennemlæst og kommenteret af en præst fra hver af de fire samtalegrupper. 
Denne prøvning af analysen skulle gerne medvirke til, at afsnittet dækker 
præsternes generelle erfaringer med akademiet og præstekadetterne. 

Menighedsrådene (kapitel 6)
Med henblik på at belyse projektets effekt set fra menighedsrådenes syns-
punkt udsendte FUV en række spørgsmål, som via provstiet blev udsendt 
til menighedsrådene i Favrskov Provsti i forsommeren 2021. For at opfange 
så nuanceret viden som muligt blev spørgsmålene formuleret åbent, så det 
enkelte menighedsråd havde mulighed for at vælge, hvad det ønskede at fo-
kusere på (se bilag 10).

Dataindsamlingen blev foretaget ved, at provstiets menighedsråd blev kon-
taktet pr e-mail via Favrskov Provstikontor. Rådene blev anmodet om at 
afsætte en halv time på et menighedsrådsmøde til drøftelse af de udsend-
te spørgsmål og at sende et referat heraf til FUV. Menighedsrådene blev 
også bedt om at vælge en kontaktperson i tilfælde af, at FUV skulle få brug 
for at følge op på de skriftlige referater med uddybende spørgsmål. Dette 
er sket pr mail i ét tilfælde, og i seks tilfælde er der sket telefonisk opfølg-
ning på besvarelserne. Menighedsrådenes besvarelser er indsamlet i pe-

16 Halkier (2015) 

rioden maj-august 2021. Provstiets 18 menighedsråd er alle vendt tilbage 
med besvarelse af evalueringsspørgsmålene, heraf nogle efter påmindelse 
fra provstikontoret. Projektmedarbejder Maiken Friischman Larsen deltog 
i drøftelserne i fire udvalgte menighedsråd, som repræsenterede både by- 
og landsogne17, og som havde haft varierende grad af kontakt med præ-
stekadetterne. Deltagelsen gav mulighed for at stille opfølgende spørgsmål 
til menighedsrådene under drøftelserne og gav desuden et mere detaljeret 
indblik i disse menighedsrådsmedlemmers oplevelser sammenlignet med 
de indsendte besvarelser fra de øvrige menighedsråd. 

Afgrænsninger og forbehold
Det har af ressourcemæssige årsager ikke været muligt at foretage dataind-
samling blandt menige kirkegængere i sognene. Medlemmerne af menig-
hedsrådene er imidlertid blevet bedt om at medtage erfaringer fra menige 
kirkegængere i drøftelsen, i det omfang de har kendskab til disse. Menig-
hedsrådene har som nævnt selv haft mulighed for at vælge de emner ud, 
som de ønskede at drøfte. Fordelen ved dette er, at menighedsrådene har 
haft mulighed for at trække de forhold frem, som de selv har fundet vigti-
ge. En ulempe er, at svarene dermed ikke bliver direkte sammenlignelige. 
Den valgte metode betyder også, at der kan være erfaringer, der ikke bliver 
gengivet i besvarelserne, da den fælles drøftelse på menighedsrådsmøde 
kan foranledige, at menighedsrådsmedlemmerne bliver optaget af et enkelt 
tema, men glemmer andre. 

Nogle menighedsråd giver udtryk for, at deres oplevelse af præstekadetter-
ne er begrænset, og at de derfor har haft svært ved at besvare spørgsmålene. 
Dette kan skyldes, at corona-epidemien og de medfølgende restriktioner 
har sat sine begrænsninger på de folkekirkelige aktiviteter, og dermed på 
kadetternes tilstedeværelse lokalt. Det kan også skyldes, at ikke alle me-
nighedsrådsmedlemmer har deltaget i de gudstjenester eller sognearrange-
menter, hvor kadetterne har medvirket, samt at nogle af kadetternes opga-
ver er mindre synlige i sognet, f.eks. husbesøg og kasualiesamtaler. Endelig 

17 Landsogn defineres her som et sogn, hvori den største by er på under 1.000 indbyggere (Ras-
mussen 2016, s 20) 
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kan det skyldes, at nogle menighedsrådsmedlemmer er kommet til efter 
valget i 2020 og derfor har haft begrænset indblik i projektet. Deltagelsen 
i de fire møder viste, at besvarelsen i nogle menighedsråd hovedsagelig er 
baseret på enkelte menighedsrådsmedlemmers oplevelser, og at præsterne 
her i høj grad har bidraget til at supplere de valgte medlemmers oplevelser 
og indsigter.

Etiske hensyn
Favrskov Provsti er et geografisk afgrænset område med et begrænset antal 
præster, sogne og menighedsråd, og præstekadetterne er en lille gruppe, 
som ydermere har været præsenteret offentligt i dagspressen og på provsti-
ets hjemmeside. Disse forhold gør det vanskeligt at garantere fuld anony-
mitet. De medvirkende i undersøgelsen er fra starten gjort bekendt med 
dette vilkår. Samtidig er det imidlertid blevet understreget, at datamateri-
alet ville blive behandlet fortroligt, dvs. at kun FUV-medarbejdere knyttet 
til projektet har haft adgang til dette, og at alle oplysninger, der vil kunne 
identificere enkeltpersoner, kadetter eller præster, så vidt muligt er fjernet 
eller sløret i forbindelse med udarbejdelse af rapporten.

Af hensyn til præsternes mulighed for frit at ytre synspunkter og eventu-
el kritik af projektet deltog hverken provst eller akademileder i gruppe-
drøftelserne. For ligeledes at sikre menighedsrådenes mulighed for at ytre 
eventuel kritik, blev de opfordret til at sende besvarelserne direkte til FUV. 
Det faktum, at enkelte råd valgte at indsende besvarelserne via provstiet 
skal formentlig tages som udtryk for, at de pågældende selv har opfattet de-
res besvarelser som ukontroversielle.

Al håndtering af data er sket i overensstemmelse med gældende GDPR-lov-
givning og med FUV som dataansvarlig.
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Bilag 1: Projektbeskrivelse

Favrskov provsti opretter fra efteråret 2019 et Akademi for Præstekadetter. 

Akademiet tilbyder faglige studiejobs, der giver unik indsigt i præsteembe-
det og praktisk erfaring med arbejdet i folkekirken. Der er plads til 5 kandi-
datstuderende i teologi, som ansættes for en periode af max 2 år til at udøve 
præsteopgaver i provstiet.

Projektet løber som forsøg i perioden 2019-21 og følges af Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Forankringen i FUV skal bidrage 
med sikring af projektets faglige kvalitet og med erfaringsopsamling, der 
kan komme folkekirken som helhed til gavn og danne grundlag for videre-
udvikling.

Baggrund
Meget tyder på, at der er udsigt til alvorlig præstemangel i Danmark. Det 
bekræftes af de seneste års ansættelser i Favrskov provsti med færre ansø-
gere. Tallene er forskellige, men flere steder begrænser feltet sig til et par 
stykker. Det vigende optagerantal på teologistudiet kombineret med et re-
lativt stort frafald tyder på, at den negative tendens vil fortsætte. Endelig er 
valget af teologistudiet for mange ikke længere et tilvalg af en senere præ-
stegerning. 

Ud over det numeriske udfordres rekrutteringen til præstearbejdet – og 
fastholdelsen i det – ofte af en svag pastoralteologisk erfaringsbase som ind-
gang til jobbet. Mange nye præster har ikke kendskab til, hvad de går ind til. 
Årsagerne er mange. Et generelt traditionstab har utvivlsomt betydet, at et 
teologistudium for mange gennemføres uden egentlig kontakt og erfaring 
med den folkekirkelige hverdag. Selvom den praktiske del af præsteuddan-
nelsen i nogen grad kompenserer herfor, synes det ikke i tilstrækkelig grad 
at kunne afbøde det kulturchok, mange unge præster oplever i mødet med 
den praktiske virkelighed herunder menighedernes forventninger.
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• Arbejdet understøttes ved etablering af kollektive lærings- og refleksi-
onsrum med mulig deltagelse af provstiets præster. 

• Erfaringer fra projektet indsamles og sammenskrives i en rapport.

De ønskede effekter af projektet er:

• At præstekadetterne over tid selvstændigt vil kunne indgå som en ekstra 
ressource i provstiet. 

• At tilstedeværelsen af præstekadetter betyder et løft til kirkelivet i Favr-
skov provsti. 

• At kadetterne får erfaring og viden om folkekirkens organisation og kul-
tur.

• At studiejobbet aktivt er med til at motivere kadetterne til at blive præ-
ster.

• At de kadetterne oplever, at arbejdet bygger bro mellem studie og ar-
bejdsliv – mellem teori og praksis.

Organisering 
Projektet har været genstand for en grundig drøftelse i provstiets kompe-
tente forsamlinger. På formandsmøder, i budgetsamrådet, i provstiudvalg, 
i præstekollegiet og hos biskoppen har tanken vundet fuld opbakning – 
herunder også opbakningen til den nødvendige økonomi.

Præstekadetterne ansættes i en periode af max 2 år med et lønnet ugentligt 
timetal på ca. 10 timer. Arbejdstiden og det ugentlige timetal kan variere. 
Deltagerne skal være aktive på den teologiske kandidatuddannelse. 

Ansættelser sker på bacheloroverenskomst under Den danske Præstefor-
ening. Præstekadetterne bliver en del af det pastorale miljø i provstiet og vil 
deltage i provstikonventer og andre faglige møder på linje med præsterne. 

Akademiet er base og udgangspunkt for præstekadetternes aktiviteter. I 
akademiet indgår kadetterne i fælles lærings- og refleksionsrum i relati-
on til de konkrete arbejdsopgaver i menigheden understøttet af provstiets 
projektmedarbejder og akademilederen.

Konsekvensen er, at et stigende antal præster stempler ud af jobbet i de 
første 5-8 år. 

Denne udvikling kalder på handling. Nye tiltag omkring udviklingen af 
den praktiske del af præsteuddannelsen i FUV regi samt ansættelsen af ud-
dannelseskoordinatorer i stifterne er gode skridt på vejen. Det kunne også 
overvejes, om tiden ikke et inde til, at menighederne påtager sig et større 
medansvar for rekruttering af præster og fastholdelse af dem. 

Det er disse perspektiver, der er afsæt for Favrskov provstis initiativ til et 
Akademi for præstekadetter. 

Formål
Vi tror på, at en væsentlig styrkelse af praktikken på den teologiske kandi-
datdel vil forstærke oplevelsen af, hvor meningsfyldt og inspirerende præ-
stearbejdet er.

Den teologistuderende skal unders sit studie og deltagelse i akademiets ak-
tiviteter blive en del af den folkekirkelige hverdag, komme i nærkontakt 
med de opgaver og udfordringer, der er folkekirkepræstens, og varetage 
grundlæggende præsteopgaver i et konkret kirkeligt miljø. 

Med udgangspunkt heri formuleres projektets overordnede formål:

• At bygge bro mellem det akademiske studium og præsteembedet ved at 
oprette et Akademi for Præstekadetter.

• At tiltrække og fastholde præster i folkekirken.
• At indhente erfaringer med akademiformen, som kan bidrage til udvik-

ling af tilsvarende modeller i andre provstier/stifter.

Formålet understøttes ved: 

• At akademiet har op til 5 præstekadetter ansat pr. år.
• Kadetterne udfører konkrete præsteopgaver under vejledning af en er-

faren præst.
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Evaluering og erfaringsopsamling
Den faglige opfølgning og erfaringsopsamling varetages af FUV på bag-
grund af et indledende og et afsluttende kvalitativt interview med hver af 
kadetterne. Det afsluttende interview, som også vil inddrage den logbog, 
kadetterne fører i ansættelsesforløbet, foretages med baggrund i et forud-
gående udfyldt enkelt spørgeskema. Overordnet vil spørgeskemaet holde 
sig til to grundspørgsmål:

• I hvilken udstrækning har kadetten været en del af og deltaget i konkre-
te præsteopgaver?

• I hvilken udstrækning oplever kadetterne, at deltagelsen i konkrete op-
gaver har styrket deres læring teologisk/praktisk teologisk?

Evalueringen vil også interessere sig for følgende:

Kadetterne
• Bliver kadetterne præster i den danske folkekirke?
• I hvilken udstrækning motiverer opholdet på akademiet til at søge job 

som præst?
• Hvordan spiller Akademiet sammen med universitetsstudiet? Herun-

der: Hvilken betydning får projektet for kadetternes valg i studiet? Hvad 
efterspørger de i studiet?

Præsterne
• På hvilken måde og i hvilket omfang har akademiet medført reel aflast-

ning for præsterne?
• Hvad har akademiet og kadetternes tilstedeværelse gjort ved præster-

nes måde at arbejde på?
• Hvilken indflydelse har akademiet og kadetternes tilstedeværelse haft 

for det kollegiale samarbejde og faglig udvikling?

Menighederne
• Hvilken betydning får akademiet og kadetternes aktive medvirken i det 

lokale kirkelige liv for sogne og menigheder?

Akademiet får fysiske rammer i provstifaciliteter (Hadsten), hvor der ind-
rettes lokale med kontorpladser til kadetterne.

Akademiet har en pastoral leder, en præst kvote 25%.

Kadetternes arbejde i en særlig kultur
Kadetternes arbejdsområder falder i udgangspunktet inden for tre hoved-
områder: Gudstjeneste, undervisning og diakoni/sjælesorg. De konkrete 
arbejdsopgaver tilrettelægges af akademiet og udføres af kadetterne lokalt 
i sognene. Til hver arbejdsopgave har kadetterne har en fælles forberedelse 
og efterbehandling i akademiet. 

Igennem arbejdet i akademiet får præstekadetterne også indblik i folkekir-
kens organisationskultur. Folkekirken er en mangfoldig arbejdsplads med 
mange forskellige faggrupper og en særlig ledelsestruktur. Som præsteka-
det får man erfaring med sociale kompetencer, som er væsentlige at besid-
de, når man skal arbejde i folkekirken som præst. Se bilaget: Arbejdscyklus 
for præstekadetter – en vekselvirkning mellem arbejde, refleksion og læring.

Forventningsafstemning
Akademiledelsen har ansvaret for at forventningsafstemme den enkelte 
præstekadets engagement i sognet med kadetten og det lokale menigheds-
råd samt præst/-er. 

Forventningsafstemningen har som forudsætning, at den skal:

1. Respektere projektets sigte mod at præstekadetterne dueliggør sig i 
grundlæggende præsteopgaver. Opgaven er ikke at iværksætte nye tiltag.

2. Afklare på hvilken måde og i hvilket omfang præstekadetten vil tilføre 
ressourcer til det lokale præstearbejde.

3. Afklare præstekadettens integritet som en del af præstekollegiet til for-
skel fra f. eks. en KKM medarbejder.

4. Sikre, at kadetterne får overskuelige arbejdsområder og –opgaver.
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organisering af samarbejdet
§4. Akademiet ledes af Favrskov Provstiudvalg i samarbejde med den an-
satte akademileder og provsten. 

Stk. 2. Der nedsættes en følgegruppe med 4 repræsentanter der repræsen-
terer de deltagende menighedsråd. 

Stk. 3. Samarbejdet er åbent for alle menighedsråd i Favrskov Provsti. Et 
menighedsråd kan efter beslutning med simpelt flertal på et menigheds-
rådsmøde optages i samarbejdet om Akademiet for Præstekadetter med 
øjeblikkelig virkning.

Stk. 4. Hvis et menighedsråd ikke længere ønsker at deltage i samarbejdet 
om Akademiet for Præstekadetter, men der ikke er enighed mellem menig-
hedsrådene om at afslutte hele samarbejdet, jf. §3, stk. 3, kan menighedsrå-
det ansøge kirkeministeren om at udtræde af samarbejdet, jfr. lov om for-
søg i folkekirken, §6, stk. 3. I tilfælde af kirkeministerens godkendelse sker 
udtrædelsen med øjeblikkelig virkning.

Ansvar
§5. Provstiudvalget har det overordnede ansvar for Akademi for Præsteka-
detters virke. Provstiudvalget varetager i samarbejde med akademilederen 
og provsten, at de udførte ydelser er i overensstemmelse med de i vedtæg-
ten fastsatte bestemmelser.

Stk. 2. Provsten er ansvarlig for ansættelsesforholdet for akademilederen 
og præstekadetterne og varetager den daglige arbejdsgiverrolle. 

økonomi og finansiering af samarbejdet
§ 7. Samarbejdet finansieres af en pulje afsat til formålet i provstiudvalgs-
kassen, jfr. lov om forsøg i folkekirken, §11, stk. 2. Samarbejdets omkost-
ninger dækkes gennem ligningsmidler. Ligning til samarbejdet godkendes 
på det årlige budgetsamråd i provstiet.

Bilag 2: Vedtægt

”Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i Favrskov 
Provsti og Favrskov Provstiudvalg om ”Akademi for 
Præstkadetter”

Aftalens parter og aftalens grundlag
§1. Denne aftale indgås mellem menighedsrådene i Favrskov Provsti og 
Favrskov Provstiudvalg. 

Stk. 2. Grundlaget for aftalen er Lov nr. 460 af 15. maj 2017 om forsøg i fol-
kekirken. 

Formål
§2. At bygge bro mellem teologistudiet og præsteembedet, så provstiet, 
henholdsvist Folkekirken som helhed, i højere grad kan tiltrække og fast-
holde præster.

Stk. 2. Omfanget af kadetternes arbejdsopgaver for det enkelte menigheds-
råd fastsættes efter nærmere aftale mellem akademilederen og det enkelte 
menighedsråd.

Samarbejdsperiode og ophør
§3. Samarbejdsaftalen er gældende i en forsøgsperiode på 2 år fra iværksæt-
telsestidspunktet. 

Stk. 2. Kirkeministeren træffer beslutning om evt. forlængelse af forsøget 
efter ansøgning fra aftalens parter. 

Stk. 3. Samarbejdsaftalen kan afsluttes inden forsøgsperiodens udløb, hvis 
de menighedsråd, der deltager i forsøget, er enige herom.
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Tilsyn
§9. Tilsyn med den økonomiske forvaltning af samarbejdet om Akademi 
for Præstekadetter varetages af Skanderborg Provstiudvalg.

Stk. 2. Skanderborg Provstiudvalg træffer afgørelse om uenighed om ved-
tægtens fortolkning.

Ikrafttræden
§10. Denne vedtægt træder i kraft, når den er endeligt godkendt af Kirke-
ministeriet og aftaleparterne. Samarbejdet iværksættes 1. januar 2020. 

Stk. 2. Vedtægten kan rekvireres ved henvendelse til Favrskov.

Stk. 2. Provstiudvalget har det overordnede ansvar for samarbejdets øko-
nomi, der omfatter drifts- og lønudgifter.

Stk. 3. Budget og regnskab for samarbejdet om Akademi for Præstekadet-
ter indgår som et biregnskab i provstiudvalgets regnskab og revideres som 
dette af provstirevisor. Hvervet som regnskabsfører varetages af provstise-
kretæren.

Stk. 4. Provstiudvalget udarbejder budget og aflægger regnskab for Aka-
demi for Præstekadetter i henhold til gældende frister for budget- og regn-
skabsproceduren i Favrskov Provsti. Regnskabet for Akademi for Præste-
kadetter indsendes til provstiudvalgets godkendelse i forbindelse med den 
øvrige budgetprocedure.

Stk. 5. Regnskabsåret for Akademi for Præstekadetter er kalenderåret.

vedtægtsændringer
§8. Alle tilsluttede menighedsråd og provstiudvalget kan komme med for-
slag til ændringer i vedtægterne for Akademi for Præstekadetter.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer fremsendes til provstiudvalget.

Stk. 3. En første behandling finder sted på et provstiudvalgsmøde, hvoref-
ter forslaget vedlagt provstiudvalgets bemærkninger fremsendes til samtli-
ge menighedsråd, der deltager i samarbejdet.

Stk. 4. For ændring af vedtægterne kræves, at et simpelt flertal blandt de til-
sluttede menighedsråd skriftligt tilkendegiver at være for ændringen. 

Stk. 5. Vedtægterne kan ikke ændres i strid med gældende love og bekendt-
gørelser mv.



146  •  AKADEMI FoR PRÆSTEKADETTER 12. BILAg  •  147  

Bilag 3: Årlige udgifter til akademiet

Favrskov Provstis årlige udgifter i gennemsnit til Akademi for Præstekadet-
ter i perioden 2019-2021. (Hertil kommer udgifter til etablering af kontor 
og undervisningslokale).

Løn, kadetter 630.000,00

Løn, akademileder *380.000,00  

Honorarer 3.700,00

Befordring 11.000,00

Forplejning 6.000,00

Repræsentation 1.700,00

Anskaffelser, IT 11.000,00

Leasing Opel + foliemontage 36.000,00

Grøn ejerafgift + forsikring Opel 8.500,00

Brændstof 5.800,00

Kontorudgifter 1.500,00

Abonnement databaser 4.500,00

Div. undervisningsmaterialer 25.000,00

Præsteskjorter 3.900,00

I alt årligt i runde tal 1.128.600,00

*) Akademileders løn andrager her, hvad der svarer til en kvote på 75 %. Heraf medgår de 50% til 
præstekadetterne. Resten som teologisk medarbejder Favrskov provsti.   

Bilag 4: Akademiets arbejdscyklus 
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Bilag 5: Metode og pædagogik

Akademi for Præstekadetter – pædagogik, metode og litteratur
Projektet Akademi for Præstekadetter i Favrskov Provsti kan anskues som 
et aktionsforskningsprojekt. Aktionselementets fokus er praksis og hand-
ling med det formål at udvikle, afprøve og forbedre praksis gennem en læ-
ringsproces, hvor alle medvirkende er medskabere af viden, såvel kadetter 
og præster som menigheder og akademi. Forskningselementet har fokus 
på beskrivelse, analyse og sammenfatning af projektet, hvorfor projektet 
evalueres af FUV. 

Ifølge projektbeskrivelsen omkring Akademi for Præstekadetter er projek-
tets overordnede formål at bygge bro mellem det akademiske studium og 
præsteembedet. Som præstekadet vil den teologistuderende således under 
sit studie blive en del af den folkekirkelige hverdag ved at skulle varetage 
grundlæggende præsteopgaver inden for tre hovedområder: Gudstjene-
ste-, undervisnings- og sjælesorgsområdet. 

Kadetternes arbejde understøttes ved etablering af Akademi for Præsteka-
detter.

Akademiets opgaver er: 
• At planlægge kadetternes arbejdsopgaver i sognene.
• At forberede kadetterne på den konkrete arbejdsopgave.
• At efterbearbejde den konkrete arbejdsopgave.

Dette understøttes ved:
• At akademiet skal fungere som den enkelte kadets personlige lærings- 

og refleksionsrum.
• At akademiet skal fungere som kadetternes kollektive lærings- og re-

fleksionsrum.
• At feedback er en gennemgående arbejdsmetode. 

• At kadetterne skal være en del af det pastorale miljø i provstiet, og så-
ledes deltage i provstikonventer og andre faglige møder på linje med 
præsterne.

Arbejdscyklus
Allerede fra projektets designfase har der i akademiet været arbejdet meto-
disk med samme arbejdsproces, hvor kadetternes arbejdsopgave har været 
omdrejningspunkt: 

• Observation af opgaven: Kadetterne observerer arbejdsopgaven hos en 
af provstiets præster

• Akademiet: Forberedelse til arbejdsopgave
 – Refleksion over observationen
 – Undervisning tilrettelagt efter, hvad det vurderes, at kadetterne skal 

vide og kunne for selv at varetage arbejdsopgaven
 – Evt. udarbejdelse af produkt enten hver for sig (f.eks. prædiken) eller 

konfirmandundervisning (sammen i akademiet)
 – Evt. praksisøvelser 

• Praksisopgaven
 – Feedback fra akademiet før og efter arbejdsopgaven. 
 – Feedback fra den lokale præst, som kadetten har været ude hos, 

umiddelbart efter arbejdsopgaven
 – Akademiet: Efterbearbejdelse af praksisopgaven
 – Egen refleksion over praksisopgaven (efter hver arbejdsopgave har 

kadetterne skrevet en refleksion, som de har sendt til akademiet) 
 – Fælles refleksion i akademiet over den praksiserfaring og den læring, 

kadetterne hver især har fået gennem udførelsen af arbejdsopgaven.

Således har der altså været arbejdet metodisk med:
• Refleksion over egen praksis og læring
• Akademiet som fælles lærings- og refleksionsrum 
• Feedback som arbejdsværktøj forud for og efter en arbejdsopgave. 
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Pædagogisk tilgang
For at understøtte kadetternes faglige udvikling er progressionen i deres 
arbejdsopgaver løbende blevet justeret, og planlægningen af kadetternes 
arbejdsopgaver og akademiets aktiviteter er sket halvårligt.

Ydermere er der blevet arbejdet med en pædagogisk tilgang med deltager- 
og praksisorienteret planlægning som omdrejningspunkt. (jf. Troels Bom: 
Effektiv undervisning, Akademisk forlag 2017). Undervisningen er blevet 
tilrettelagt efter, hvilken faglig viden og kunnen kadetterne med deres stå-
sted og erfaringer måtte have for at være i stand til at udføre en konkret op-
gave i praksis. For at vurdere det, må underviseren trække på sin egen er-
faring som praktiker. Dette er i tråd med aktionsforskningens grundtanke 
om en respekt for den professionelle dømmekraft og ideen om praksisbåret 
klogskab, altså praktikerens erfaringer. 

Undervisningen forud for en arbejdsopgave er tilrettelagt efter, hvad ka-
detterne skal vide og kunne, før de kan varetage opgaven, altså hvad der er 
undervisningens mål, og hvordan dette mål ville kunne nås. For at vurdere, 
hvordan målet kan nås, er der gjort overvejelser om kadetternes ressourcer 
(erfaringer, forforståelse, viden mv.) og barrierer (erfaringer, holdninger, 
bekymringer mv.)

Projektets anvendelse af aktionsforskningsmetoden og akademiets ar-
bejdsproces betyder, at der ikke kun har været gjort pædagogiske og didak-
tiske overvejelser i designfasen, men hele vejen gennem forløbet. 

Bilag 6: Opgørelse over kadetternes opgaver 

Opgaver I alt Pr. kadet

gudstjeneste 1559 311,8

Religionspædagogik 1103 220,6

Kasualier og sjælesorg 78 15,6

Andet 439,5 87,9

Total: 3180 635,9

Undervisning I alt Pr. kadet

gudstjeneste 575 115

Religionspædagogik 185 37

Kasualier og sjælesorg 405 81

Andet 110 22

Total: 1275 255

Alt i alt I alt Pr. kadet Procent

gudstjeneste 2134 426,8 48

Religionspædagogik 1288 257,6 29

Kasualier og sjælesorg 483 96,6 11

Andet 550 109,9 12

Total: 4455 890,9 100
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Bilag 7: Interviewguide, opstartsinterview

Interviewguide, opstartsinterview Akademi for Præstekadetter 
21.-22.08.2019

Formål med interview: Baggrund, studium, forestillinger om fremtid, for-
ventninger til akademi.

Interviewet: Optages på diktafon. Fortrolighed. Pseudonymisering. Mulig-
hed for at sige fra. Spørgsmål?

• Personlig baggrund og tidligere erfaring med folkekirken. (Vil du for-
tælle lidt om dig selv og din baggrund; gerne lidt om din erfaring med 
folkekirken)

• Baggrund for og mål med teologistudiet? (Hvad var det, der gjorde, at 
du besluttede at læse teologi? Hvad synes du er det mest interessante/
bedste ved studiet? Hvad forestiller du dig, at du skal bruge uddannel-
sen til?)

• Billede af præstens opgaver? (Når du tænker på arbejdet som præst, 
hvad er det da for opgaver, du ser for dig? Hvilke opgaver synes du er 
vigtigst?)

• Identifikation med arbejdet som præst ud fra dette billede? (Forestiller 
du dig, at du selv skal være præst? Er der opgaver, du særligt gerne vil 
påtage dig? Har du forbehold over for at blive præst? Hvilke – og hvor-
for?)

• Motivation for og forventninger til deltagelse i akademiet (Hvad fik dig 
til at søge studiejobbet som kadet? Er det vigtigt, at det er lønnet?)

• Forventningerne til arbejdsopgaverne i sognene og provstiet (Hvad tror 
du, du kommer til at arbejde med? Er der opgaver, du glæder dig særligt 
til? Eller er der nogen, du er spændt på/ frygter? Hvilke – og hvorfor?)

• Tanker om eget bidrag (Hvad er du god til, som du mener sognene og 
provstiet kan få glæde af?)

• Forventninger til udbytte (Hvad håber du at få ud af det, arbejdsmæs-
sigt og studiemæssigt? Hvad har du gjort dig af tanker om samarbejdet 

med de andre kadetter og med præsterne? Hvad håber du, arbejdet som 
helhed vil bidrage med i forhold til dit studium?)
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Bilag 8: Interviewguide, afslutningsinterview

Interviewguide afslutningsinterview sommer 2021
Intro – afslutning på to år som præstekadet ...

August 2019 mødtes vi i Hinnerup, hvor I lige var startet, og du fortalte mig 
om dine forventninger til at være kadet og tanker om det måske at skulle 
være præst.

• Noget af det, jeg husker, var, at du var lidt i tvivl om, om du skulle være 
præst. Hvordan er det gået med det?

• Du fortalte, at du særligt var spændt på /glædede dig til ... Er det gået 
som du tænkte? 

• Noget af det, du fortalte om, var, at du var nervøs for ...
• Er der (ellers) noget, der har overrasket dig?
• Mødet med menighederne – præsterne – hvordan har det været?

• Et af målene med akademiet har været, at I som kadetter skulle lære om 
folkekirkens organisation og kultur – og om præstens arbejde mere spe-
cifikt. Hvis du skulle fremhæve noget, du særlig synes, du har lært, hvad 
skulle det så være?

• Hvordan har du lært det?
• Akademiets undervisning? 
• Gudstjenester/undervisning/sjælesorgsopgaver?

• Et andet mål har været at bygge bro mellem teologistudiet og folkekir-
ken. Hvordan har du oplevet, at du har kunnet bruge det, du har lært på 
studiet, i arbejdsopgaverne?

• Du har lige afleveret speciale. Hvad har du skrevet om? Hvordan har du 
fået inspiration til netop det? Har akademiet påvirket dine valg i studiet, 
og i så fald hvordan?

• Har du generelt oplevet, at arbejdet som kadet har gjort noget ved stu-
diet eller din tilgang til det? Hvordan?

• Er der noget, du har savnet?
• Efter sommerferien begynder du her på PS: Hvad tænker du om det?
• Andet, du synes er vigtigt at få med?
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• Hvordan har I oplevet, at vekselvirkningen mellem undervisningen i 
akademiet og kadetternes praktiske opgaver har fungeret?

• Har der vist sig vanskeligheder, eller har I forbehold i forhold til kadet-
ternes arbejde i sognene? I så fald hvilke?

3.  Er der andre erfaringer i tilknytning til projektet, som I finder vigtige at 
få med? I så fald hvilke?

02.06.2021/KFE

Bilag 9: Spørgsmål til præsternes drøftelse

Akademi for Præstekadetter: Erfaringsopsamling i forbindelse 
med provstikonvent
Som I ved, har FUV fået til opgave at samle op på Favrskov Provstis erfa-
ringer med Akademi for Præstekadetter. Som led heri har vi udsendt nogle 
spørgsmål til provstiets menighedsråd med opfordring til at drøfte disse 
på førstkommende møde. I disse drøftelser indgår I selvfølgelig som med-
lemmer af rådene. Vi vil imidlertid også gerne have en særskilt opsamling 
af jeres erfaringer som præster, og dette er derfor sat på som punkt på kon-
ventet den 9. juni. Drøftelsen griber tilbage til den indledende samtale om 
forventninger til projektet, som fandt sted på provstikonventet i Søften i 
september 2019.

Som forberedelse til drøftelsen vil jeg gerne bede jer overveje nedenståen-
de spørgsmål:

1. Det har været et mål med projektet, at præstekadetterne over tid selv-
stændigt skulle kunne indgå som en ekstra ressource i provstiet. De for-
ventninger, der blev formuleret fra præsternes side forud for projektet, 
handlede både om arbejdsmæssig aflastning og faglig inspiration. 

• På hvilke områder har I oplevet, at præstekadetterne har givet arbejds-
mæssig aflastning? 

• Faglig inspiration? Hvordan? 
• Er der andre områder, hvor kadetterne har været en ressource? Hvor og 

hvordan?

2.  Et andet mål med projektet har været, at præstekadetterne kommer i 
nærkontakt med de opgaver og udfordringer, der er folkekirkepræstens, 
og varetager grundlæggende præsteopgaver. 

• Hvordan har I oplevet kvaliteten af kadetternes arbejde?
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Bilag 10: Spørgsmål til menighedsrådene

Spørgsmål til evaluering og erfaringsopsamling af Akademi for 
Præstekadetter

Et mål med Akademi for Præstekadetter har været, at kadetterne over tid 
skal kunne varetage selvstændige opgaver med gudstjenester, undervis-
ning og sjælesorg. 

• Tænk både tilbage på tiden inden corona-nedlukningen den 12. marts 
2020 og frem til i dag. På hvilke af disse tre områder har I oplevet kadet-
terne i funktion i jeres sogn/pastorat? 

• Hvordan synes I, at kadetterne har klaret opgaverne?

Akademiet har haft fem præstekadetter ansat i opstartsperioden. Et for-
mål med Akademi for Præstekadetter har været, at præstekadetterne skal 
varetage opgaver i et konkret kirkeligt miljø. Præstekadetterne har i den 
forbindelse medvirket med opgaver i provstiets sogne/pastorater i varie-
rende grad.

• Hvad synes I om omfanget af præstekadetternes opgaver i jeres sogn/
pastorat?

Et mål med Akademi for Præstekadetter har været, at præstekadetterne 
kommer i nærkontakt med de opgaver og udfordringer, der er folkekir-
kepræstens, og varetager grundlæggende præsteopgaver. Det har således 
ikke været et sigte at iværksætte nye tiltag. 

• Ser I andre eller flere grundlæggende opgaver, som præstekadetterne 
kunne tage fremover?

Et andet mål med akademiet har været, at præstekadetterne skal betyde et 
løft til provstiets kirkeliv.

• Kan I give eksempler på situationer, hvor I har oplevet kadetterne som 
et positivt bidrag? 

• Hvad synes I, det har givet kirkelivet, at kadetterne har deltaget her?
• Ser I nogle vanskeligheder, eller har I nogle forbehold i forhold til at få 

præstekadetterne ud i sognene? I så fald hvilke?
• Hvad har efter jeres mening været det vigtigste udbytte af projektet?
• Hvem må vi have lov til at ringe til, hvis vi har opfølgende spørgsmål?

Navn:  

Tlf.nr.:

Følgebrev til evaluering af Akademi for Præstekadetter i 
menighedsrådene

Aarhus, den 06-05-2021

Til alle menighedsråd i Favrskov Provsti!

I 2019 søsatte Favrskov Provsti ”Akademi for Præstekadetter” som et to-
årigt projekt. Nu nærmer projektperioden sig sin afslutning, og det er tid til 
at samle op på de erfaringer, der er gjort undervejs.

I den forbindelse vil vi blandt andet gerne høre, hvordan I som menigheds-
råd har oplevet akademiet og mødet med kadetterne. Jeres svar vil komme 
til at indgå i evalueringsrapporten sammen med besvarelser fra præstegrup-
pen og kadetternes egen evaluering. Rapporten udarbejdes af Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter (FUV).

Konkret vil vi bede jer hjælpe os ved at:

• Sætte ½ time af på et menighedsrådsmøde inden sommerferien til drøf-
telse af de spørgsmål, der er vedhæftet dette brev.

• Sende et referat af, hvad der kommer op i samtalen til FUV.
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Der kan være tilfælde, hvor vi har brug for lidt uddybende bemærkninger 
for at være sikre på, at vi har forstået jer korrekt. Derfor beder vi også om 
navn og telefonnummer på en person, som vi må ringe op, hvis det er ak-
tuelt. 

Vi er klar over, at nedlukningen i forbindelse med coronapandemien også 
har sat sit præg på kadetternes muligheder for at komme rundt det seneste 
år. Vi vil gerne opfordre til, at I ikke kun tænker på, hvad der er sket i dette 
tidsrum, men at I inddrager hele projektperioden. 

Desværre har vi ikke mulighed for at få menige kirkegængere i sognene 
i tale i forbindelse med evalueringen. Men vi tror, at I som medlemmer 
af provstiets menighedsråd har en god fornemmelse af, hvad der rører sig 
rundt omkring, og hvordan ordningen med kadetterne er blevet modtaget. 
Dette vil vi også gerne høre om i forbindelse med jeres besvarelse. 

Det er FUV, der er ansvarlig for indsamlingen. Vi vil gerne understrege, at 
jeres svar naturligvis bliver behandlet fortroligt, og at alle oplysninger, der 
kan identificere sogne eller enkeltpersoner, vil blive fjernet eller sløret i for-
bindelse med udarbejdelse af rapporten. Hvis I har spørgsmål til indholdet 
eller proceduren, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

I bedes sende jeres besvarelse til undertegnedes mail mafr@km.dk.

Med venlig hilsen

Maiken Friischman Larsen
Vidensmedarbejder, FUV
Telefon: +45 30 89 65 42
E-mail: mafr@km.dk

Bilag 11: Biskoppens tale

Tale ved velkomstgudstjeneste i Nr. Galten Kirke 
den 21.08.2019 v. biskop Henrik Wigh Poulsen

Kære præstekadetter!

Tillad mig at spørge på alles vegne – på egne, på menighedens, på præster-
nes og såmænd også på jeres vegne: Hvad er I nu for nogle? Og hvad er det 
vi lige har gang i her? For sådan nogle som jer er jo ikke set før her i vores 
kirke og kirkeliv. Og det med, at jeg, eller på mine vegne provsten, på den 
her måde, midt under en gudstjeneste stiller sig op her i korbuen og taler til 
menigheden, det er normal noget, vi forbinder med en præsteindsættelse. 

Men I er jo ikke præster, lad os lige indledningsvist slå det fast. I er ikke teo-
logiske kandidater. I er ikke engang praktikanter. Nej, I er, for nu, på denne 
jeres første dag på jobbet, at pinde det helt ud, teologistuderende med et 
studiejob, hvor I har fået muligheden for at komme tæt på præstegernin-
gen. I er teologistuderende som af menigheder og præster her i Faurskov 
provsti, gennem jeres studiejob, skal gøres klogere på den præstegerning I 
forhåbentlig har kurs imod, og som I forhåbentligt engang kan træde ind i, 
når I har taget jeres kandidateksamen og været igennem jeres efteruddan-
nelse. 

Men når vi nu sidder her i kirken sammen med jer, når vi nu holder guds-
tjeneste sammen – menighed, præster og præstekadetter – og I sidder der i 
jeres til lejligheden indkøbte præsteskjorter, så er det jo også for at under-
strege, at det her ikke et helt almindeligt studiejob, hvor I tulrer rundt på 
egen hånd, men at det sker på initiativ af og med stor opbakning fra provsti-
ets menigheder, sogne og præster, og at de sammen vil følge jer, støtte jer, 
opdrage lidt på jer, gør jer klogere på alt, hvad der hører præstelivet til og 
med statsgaranti give jer lyst engang at træde ind i et præsteembede, dét ar-
bejde, der efter min mening er det bedste, mest meningsfyldte og givende 
arbejde, man kan have. 

mailto:mafr@km.dk
mailto:mafr@km.dk
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De vil lære jer at kende. I vil lære dem at kende og på den måde vil I erfare, 
hvordan et præsteliv leves i en sammenhæng med mange forskellige men-
nesker, i mange forskellige situationer i det brogede og sammensatte liv, 
der er vores. I vil erfare, hvordan den teologi I sidder og arbejder med inde 
på universitetet, hvordan den pludselig folder sig endnu mere ud og giver 
endnu mere fra sig, vinder i dybde og relevans. Jeg tror i det hele taget, I 
på den måde, i jeres studiejob som præstekadetter, vil komme i en tættere 
dialog med jeres studium, med jeres bøger og jeres lærere. Og – det tror jeg 
også – jeres studiekammerater vil gennem jer komme i en tættere dialog 
med det præsteliv i menigheden, som I nu kommer tæt på. Så jeg håber da 
– det skal jeg ikke lægge skjul på – at det her enestående initiativ, på den 
måde give endnu flere lyst til både teologistudium og præstegerning.

På mange måder handler det at være præstekadet om et følgeskab. Menig-
hederne og præsterne her i provstiets sogne følger jer fra i dag og gennem 
de næste par år på vej, på vej frem mod den dag, hvor I efter eksamen og 
efteruddannelse, bispeeksamen og ordination engang kan få kjolen og kra-
ven på og, som jeg har hørt det udtrykt, kan få fødderne under eget alter-
bord. Og vil følge dem og inspirere dem med jeres viden, tilgang og at I i det 
hele taget er sådan mere frisk fra fad. 

Og lige netop dér hvor vi følges bliver det evangelium vi bygger på – lige 
netop dér bliver det evangelium virksom nutid, til trøst, håb og mod. 

Så kære, kadetter, kære menigheder, kære præster, godt følgeskab, god rej-
se, Gud i vold.

Og da det her jo hverken er kandidatfejring, ordination eller indsættelse 
(det kommer vi til), så kan jeg jo ikke give jer hverken kollatser eller eksa-
menspapirer, men jeg kan give jer hver et alterbogssæt, som en indikation 
af, at nu begynder det, følgeskabet, rejsen, læretiden (kadetterne kaldes 
frem ved navns nævnelse og får hver især et alterbogssæt).
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