
Høring – Forslag til endringer i forskrift om 

skikkethetsvurdering i høyere utdanning 
Høringsuttalelse fra Presteforeningen 

Ad § 1 (jf. Høringsnotatet pkt. 2.2.3) 

Presteforeningen støtter at Praktisk teologisk utdanning – ettårig utdanning tas inn i 

skikkethetsforskriften § 1.  

Det er nylig etablert og under etablering flere nye erfaringsbaserte mastergradsprogrammer 

som kvalifiserer til prestetjeneste, uten å være full profesjonsutdanning, og hvor den 

praktisk-teologiske utdanningen er integrert i et 90- eller 120-poengs mastergradsløp. 

Presteforeningen mener disse utdanningsprogrammene også må omfattes av 

skikkethetsforskriften. Disse utdanningsprogrammene inneholder praktisk teologisk 

utdanning tilsvarende ett års studier, men det framstår uklart om benevnelsen «Praktisk 

teologisk utdanning – ettårig utdanning» vil omfatte disse halvannet- og toårige 

utdanningene med praktisk teologi integrert.  

Presteforeningen mener også utdanninger som kvalifiserer for kateket- og diakontjeneste 

bør omfattes av skikkethetsforskriften. Selv om de fleste diakoner har helse- eller sosialfaglig 

bachelorutdanning, er det også mulig å bli diakon med utgangspunkt i enkelte 

bachelorprogrammer som ikke omfattes av skikkehetsforskriften. De fleste som tar 

kateketutdanning har pedagogisk utdanning, men det er også mulig å sette sammen et 

program som ikke uten videre omfattes av skikkethetsforskriften i dag. Utdanningene kan 

tas både som en del av grunnutdanning, og som videreutdanning. Masterutdanningene til 

kateket og diakon inneholder begge praksiskomponenter særlig innrettet mot disse yrkene, 

og kvalifiserer for yrkespraksis overfor enkeltmennesker og grupper. I analogi med 

begrunnelsen for forslaget om at enkelte videreutdanninger skal omfattes av 

skikkethetsforskriften, bør også masterutdanninger i kirkelig undervisning (kvalifiserer til 

katekettjeneste) og diakoni (kvalifiserer til diakontjeneste) omfattes av forskriften.  

Vårt primære anliggende er at disse utdanningene må omfattes av skikkethetsforskriften. 

Dersom formuleringene i utkastet ikke sikrer dette, foreslår Presteforeningen at 

masterutdanninger som kvalifiserer til prestetjeneste og masterutdanningene som 

kvalifiserer for kateket- og diakontjeneste innlemmes i §1 nr. 23. En mulig formulering kan 

være: 

«profesjonsutdanning i teologi/ettårig utdanning i praktisk teologi/masterutdanninger med 

integrert utdanning i praktisk teologi/masterutdanninger i diakoni og kirkelig undervisning» 

Det er også bachelorutdanninger som kvalifiserer til kirkelige stillinger som har mye med 

barn og unge å gjøre, slik som menighetspedagogutdanning (eksempelvis programmet 

«Ungdom, kultur og trosopplæring» ved MF vitenskapelig høyskole, «Musikk, menighet og 

ledelse» ved NLA høgskolen), og bachelorutdanning i kirkemusikk. Presteforeningen mener 

også slike utdanninger bør omfattes av skikkethetsforskriften.  



Ad § 3 (jf. Høringsnotatet pkt. 4) 

Presteforeningen mener alternativ 2 er mest hensiktsmessig. 

Til bokstav «i) studenten er ikke i stand til å utføre de yrkesmessige handlinger praksis 

krever», bør det drøftes hvorvidt dette punktet kan føre til diskriminering av mennesker 

med funksjonsnedsettelser, eller til manglende ivaretakelse av universell utforming og 

inkluderende arbeidsliv.  
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