SAMARBEJDE, LEDELSE OG PR
MED FOKUS PÅ
KIRKEMUSIKALSKE
AKTIVITETER

Fire moduler fra janoktober 2018

FAKTA om uddannelsen

Mål:

Deltageren skal opnå personlige og faglige kompetencer til i samarbejde med
relevante aktører, såvel inden for som uden for kirken, at tilrettelægge såvel dagligt
samarbejde som kortere og længerevarende forløb
Dette opnås ved, at deltageren får viden, færdigheder og kompetencer i
• ledelse og projektledelse i folkekirkeligt regi gennem indsigt i
o folkekirkens administration
o folkekirkens samspil med samfundet
o ordninger for relevante samarbejdspartnere, herunder ordninger for
folkeskoler og musikskoler
o generel viden om ledelse og projektledelse gennem indsigt i teorier
og praksiserfaringer udviklet i et udviklingsorienteret miljø.
• PR og formidling

Opbygning: Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler – tre fagmoduler og et projektmodul.
Modul 1, 2 og 3 kan læses enkeltvis. Projektmodulet afslutter uddannelsen med prøve
og det forudsætter at modul 1, 2 og 3 er gennemført.
Prøve:

De faglige moduler, modul 1, 2 og 3, afsluttes med modulbevis. Tilstrækkelig
deltagelse i undervisningen samt udarbejdelse af repertoirelister, øvelser og cases er
en forudsætning for udstedelse af bevis.
I det afsluttende udarbejdes og gennemføres et projekt, der implicerer en eller flere
interne samarbejdspartnere og mindst en ekstern samarbejdspartner. Projektet skal føre
frem til en offentlig tilgængelig gudstjeneste, koncert, menighedsaften el.lign., hvor en
formidling af projektets formål, forløb og indhold indgår enten i skriftlig eller mundtlig
form. Forløbet beskrives og begrundes i en rapport. Rapporten danner grundlag for en
mundtlig/praktisk prøve med bedømmelse efter 7-trins-skalaen.

Modul 1: Samarbejde og netværk
v. bl.a. biskop Peter Fischer-Møller, sociolog Steen Marquard Rasmussen og lektor Anita
Engdahl
- oplæg, samtaler og projektarbejde med fokus på konkrete samarbejdsmuligheder
”Samtale og samarbejde som omdrejningspunkt for det kirkelige og det
kirkemusikalske arbejde”
”Folkekirken som mødested mellem kirke og befolkning”
”Kirkemusik – kirkens musik?”
”Roskilde synger – om sang, netværk og sangkraftcenter”
”Menigheden i det moderne samfund”
”Skole-kirke samarbejde”
m.m.

Modul 2: Ledelse / Projektledelse / Ledelse af frivillige
v. konsulent Henrik Heeris og lektor Erling Andersen
- ledelse og projektledelse i teori og praksis

”Projektledelse – en indføring”
”Projektledelses-værktøjer”
”Interessentanalyse og risikoanalyse”
”Kirkemusikalske interessenter – en vandring i det organisatoriske og
musikalsk-stilistiske landskab”
”Hvad er ledelse – teoretisk og historisk udblik”
”Ledelse af frivillige”
m.m.

Modul 3: Sådan spreder du nyheder – kommunikation med presse og publikum
v. journalist m.m. Sven Løbner
- PR, kommunikation og formidling i teori og praksis
Basal journalistik (”journalistisk ABC”)
”Indføring i arbejdet med konkrete PC-programmer som Publisher og/eller
Photoshop m.m.”
”Den gode hjemmeside”
”Hvordan arbejder vi bedst med de sociale medier”
”Mediestrategi og pressekontakt”
”Annoncer og plakater der vækker interesse”
m.m.

Modul 4: Projektarbejde og afsluttende prøve

- tilrettelægges efter nærmere aftale

DET FORMELLE OG DET PRAKTISKE…
Navn:
Samarbejde, ledelse og PR med fokus på kirkemusikalske aktiviteter
Uddannelsestype:
Fagpakken giver en samlet uddannelse på niveau med ét modul i en diplomuddannelse
Varighed: ca. ½ år på deltid
ECTS:
10 ECTS-point
Adgangskrav:
Adgang til uddannelsen og dens enkelte moduler er betinget af uddannelse svarende til
Kirkemusikskolernes eksamen i sang eller orgel/korledelse samt 2 års relevant
praksiserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.
Økonomi:

Deltagerbetaling for alle fire moduler, inkl. kaffe og (let) bespisning på kursusdagene,
er kr. 9.000.
Deltagelse i modul 1,2 eller 3 som enkeltmoduler: kr. 3.000 pr. modul.
Deltagerne kan søge tilskud fra kompetencefonden.

Ansøgningsperioden for midler fra kompetencefonden:
torsdag den 21. september 2017 til mandag den 16. oktober 2017 kl. 22.00.
Ansøgningsfrist: 15. december 2017
OBS: Modul 1-3 kan søges og følges separat.
Deltagelse i modul 4 forudsætter deltagelse i modul 1-3.
Tid og sted: Undervisningen foregår på Sjællands Kirkemusikskole, Allehelgensgade 8, 4000
Roskilde og er planlagt til følgende tider:
Modul 1: 19.-20. januar, 2. februar og 9. februar
Modul 2: 2.-3. marts, 16. marts og 6. april
Modul 3: 4.-5. maj, 25.maj.
Modul 4: - aftales.
Tilmelding: Til Sjællands Kirkemusikskole, Allehelgensgade 8, 4000 Roskilde - Tlf. 46 32 03 08 Mail: sjkms@km.dk på tilmeldingsblanketten senest 15. december 2017.
Nærmere oplysninger:
Eva Bruun Hansen (EVBH@KM.DK) og Ole Brinth (JORB@KM.DK)
Kirkeministeriet, menighedsrådene og organisationerne står bag
fagpakkeprojektet for kirkemusikere

