LED5060 Styring, økonomi og samarbeid (10 stp)
Emneansvarlig: Harald Askeland, VID
Generell informasjon
Emnet vil gi innsikt i Den norske kirkes organisering og styringsstruktur, samt økonomiarbeid
og regulering av kirkelig virksomhet. Emnet utvikler innsikt i arbeidsgiveransvaret og
relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Videre fokuseres trosopplæringsreformens
organisering og finansiering, og hvordan lokale prosesser utformes og ledes innen rammen av
helhetskirkelige planer samt lover og forskrifter. Emnet tematiserer også spennet mellom
styring, ledelse og administrasjon av samspillet mellom styringsorganer og ulike grupper
lønnede og ulønnede medarbeidere.
Læringsutbytte
Etter avsluttet emne er målet at studentene skal ha:
• evne til å bidra til nytenkning i møte med de særlige utfordringer som stilles til
arbeidsgiveransvar, ledelse og koordinering i kirke og menighet
• avansert forståelse av og kunne anvende relevant teori relatert til initiering, ledelse,
gjennomføring og rapportering av trosopplæringsprosesser
• inngående forståelse av kirkens budsjettmodell, kunne bidra inn i budsjett- og
planarbeid i fellesråd og menighetsråd samt kunne anvende økonomistyring i
virksomhetsutvikling
• evne til å bidra i innovasjonsprosesser i utfordringer knyttet til samarbeid mellom
profesjonelle og frivillige
Innhold i undervisningen
• Kirkelig organisering og styring
• Planverk, økonomi og styringsprosesser i kirken, herunder tilskudds- og
finansieringsformer
• Kirkelige organers, lederes og profesjonsgruppers rolle og ansvar med vekt på
• trosopplæringen
• Økonomistyring i praksis
• Sammenheng mellom kirkelig og annet plan- og lovverk i arbeid med barn og unge
Studiekrav/ Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter
For å få avsluttende vurdering må studenten:
Þ Delta på 75 % av undervisningen
Þ Levere et innledende refleksjonsnotat, 500-700 ord
Þ Levere og få godkjent en bok-/artikkelrapport (avhengig av litteraturen) 800-1000 ord
Avsluttende vurdering
3-dagers hjemmeeksamen, 3000 – 4000 ord. Det gis karakter på en skala fra A-F.
Praktisk organisering
Emnet undervises vårsemesteret 2018.
Undervisningssted: VID
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