
 
 

 

 

 

 

 
 

Nämnden för statligt 

stöd till trossamfund 

(SST), kan på regeringens 

uppdrag erbjuda en 

kompetensutveckling för 

religiösa ledare under 2013-

2014. Vill Du veta mer finns 

detaljerad information här  

 

 

 

 

Läs mer på www.sst.a.se  

 

Frågor besvaras av  

Fredrik Brusi (SST)  

fredrik.brusi@sst.a.se  

 

Pär Götefelt (Botkyrka FHSK) 

par.gotefelt@folkbildning.net  

 

ORD OCH BEGREPP  

Trossamfund = samman-

slutning för religiös 

verksamhet.  

Ledare = En person som av 

sig själv och av andra 

betraktas som ansvarig för 

någon del av 
trossamfundets/församlingens 

verksamhet/liv. 

 

DU SOM ÄR LEDARE INOM NÅGOT 

TROSSAMFUND – VÄLKOMMEN 

TILL KOMPETENSUTVECKLING! 
 

 
Sverige är ett mångreligiöst land och flera 
trossamfund har rotat sig här de senaste 
årtiondena. Att vara ledare i ett trossamfund i 
dag ställer krav på utbildning, erfarenhet och 
acceptans och kompetens – både i religion 
och i svenskt samhällsliv. 

 

I mötet mellan tro och tradition och 
samhällets förväntningar ställs stora 
förhoppningar på det religiösa ledarskapet. 
Som ledare har du ett ansvar när nya 
sammanhang ska formas och många olika 
delar förenas till något nytt. 
 

För att ge trossamfundens ledare redskap att 
orientera sig i dagens samhälle får du nu en 
möjlighet till kompetensutveckling. Kursen är 
en chans att tillsammans med andra religiösa 
ledare undersöka hur det svenska samhället 
och det egna trossamfundet fungerar i relation 
till varandra. 

 

Kurserna vänder sig till dig som har en 
ledaruppgift inom något trossamfund och kommit 
till Sverige från annat land. Du ska vara verksam i 
lokala grupper/församlingar/föreningar. Du måste 
kunna tala svenska på en sådan nivå att det är 
möjligt att samtala i grupp. Kursen omfattar 10 
dagar, 6 dagar med gemensamma samlingar och 4 
dagar med eget arbete. Fokus i innehållet är 
samhällskunskap i vid mening, inte teologi eller 
specifikt religiösa ämnen.  
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 KORTA FAKTA: KURS FÖR TROSSAMFUNDSLEDARE 
 
 

 

KURSTID OCH OMFATTNING 

Fram till sommaren 2014 är tre kurser 
planerade, en i respektive Stockholm, Göteborg 
och Malmö. 

Varje kurs omfattar sammanlagt tio dagar. Sex 
dagar innehåller föreläsningar, seminarier och 
samtal. Fyra dagar är avsatta för egna studier 
(läsa, undersöka saker i det egna trossamfundet, 
intervjua personer etc). 

Medverkande lärare och föreläsare är experter 
inom sina respektive områden och kommer att 
hålla en hög nivå vad gäller innehåll men på en 
enkel svenska.  

De två sista dagarna på kursen sker på en 
kursgård med övernattning. 

 
REKRYTERING AV DELTAGARNA:  

Trossamfunden ansvarar för rekrytering av 
deltagare. Det sker i samverkan med SST. Alla 
sökande kommer att telefonintervjuas av 
kursledare. Beslut om deltagande fattas i samråd 
mellan SST och Botkyrka folkhögskola.  

Kursen är till för personer som står i en 
religiös ledaruppgift i en lokal 
församling/grupp.  Även andra ledare i ett lokalt 
sammanhang är välkommen att söka. Det är 
möjligt för några deltagare som arbetar med 
trossamfundets administrativa delar att vara 
med. Målet är 16 deltagare i varje kurs. 

Det finns inget krav på viss formell språknivå 
men deltagarna måste kunna samtala med 
varandra. 

 
 

 
 

 

 

 

INNEHÅLL: 

Kompetensutvecklingen innehåller några olika 
delar. Svensk religionshistoria och samhälls-
kunskap, lagar kring familjerätt (äktenskap, 
skilsmässa, vårdnadsfrågor) och om barn och 
ungas livsvillkor.  

Vi kommer också att studera mänskliga 
rättigheter med tonvikt på religionsfrihet, 
demokrati och reflektera kring trossamfundens 
roll i en sekulär stat. 

Ämnesområdena är valda utifrån intervjuer 
våren 2013 med företrädare för trossamfunden.  

Kurserna kommer inte att innehåll några 
religiösa eller konfessionella inslag. 

Som en genomgående tråd i kompetens-
utvecklingen löper en ledarskapsutbildning. Där 
får deltagarna redskap när det gäller att leda 
samtal, synen på det personliga ledarskapet och 
hantera konflikter – med mera. Studieförbundet 
Sensus ansvarar för den här delen. 

 
PEDAGOGISK TANKE OCH METOD 

Botkyrka folkhögskola har fått i uppdrag att 
genomföra kurserna. Kompetensutvecklingen 
utgår därför från folkbildningens ideal; den egna 
erfarenheten är viktig, studierna utgår från 
deltagarnas behov, gruppen söker kunskaper 
och reflekterar över det som studeras 
tillsammans. 

Målet är att innehållet ska leda till fördjupat 
engagemang och personlig utveckling. 
Deltagarna har möjlighet att påverka upplägget 
av kursen och allt sker i anda av respekt för 
mångfalden bland deltagarna.  

Efter kursen får deltagarna ett intyg som kan 
vara användbart i mötet med olika samhälls-
företrädare. 

  



 

 

EKONOMISKA VILLKOR:  

För varje deltagare får trossamfundet 15 000 
kr. Ersättningen ska göra det möjligt för 
deltagaren att vara med på alla samlingar och 
genomföra egna uppgifter motsvarande 4 
arbetsdagar.  

Hur ersättningen kommer deltagaren till del 
avgörs av respektive samfund. 

Ersättningen förmedlas via SST och betalas 
ut efter avslutad kurs. Det ska framgå av 
trossamfundens redovisning till SST att de 
erhållit ersättning för deltagares kompetens-
utveckling. 

Trossamfunden ansvarar för att deltagarna 
får praktiska möjligheter att delta, tid, resor 
och datastöd. Kompetensutvecklingen är helt 
kostnadsfri för deltagarna. 

 
 

RELATION TILL TROSSAMFUNDEN 

För att vara säker på att innehållet i kurserna 
ger den kompetensutveckling som 
efterfrågas, kommer en referensgrupp med 
företrädare från olika trossamfund och 
riksorganisationer att följa arbetet. 
Referensgruppen tillsätts av SST:s general-
sekreterare och den kommer att mötas 
regelbundet. 

 
 

 

 

KURS I SVENSKA FÖR RELIGIÖSA LEDARE: 

För den som behöver studera mera svenska 
erbjuds under våren 2014 en kurs i svenska som 
andraspråk på grundläggande nivå. Kursen 
kommer att ordnas av Kungsholmens 
utbildningscentrum (Lidingö folkhögskola). De 
har lång erfarenhet av kurser i svenska på olika 
nivåer. Innehållet kommer att svara mot 
deltagarnas olika behov och det kan vara möjligt 
att få betyg. 

Syftet med kursen i svenska är att hösten 2014 
kunna genomföra ytterligare en kompetens-
utveckling i Stockholm. 

Onsdag 27/11 blir det två informations-
träffar: klockan 14.00 och 19.00 på 
Kungsholmens utbildningscentrum, 
Bergsgatan 51. Tid och upplägg för kursen 
avgörs efter informations-träffarna. 

Du anmäler ditt intresse för svenskkursen på 
samma blankett som till kompetensutvecklingen. 

 
 

DOKUMENTATION 

Kompetensutvecklingen för ledare inom 
trossamfunden i Sverige är den första i slag.. 
Därför kommer allt att dokumenteras. Det ger 
deltagarna stora möjligheter att föra vidare sina 
erfarenheter och tankar kring trossamfund och 
samhälle till uppdragsgivarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

VINTERN 2013 – 2014 
KURSEN GÅR I STOCKHOLM: 

1. 13:e november 

SST:s lokaler, Stockholm/Alvik 

2. 26:e november 

Fryshuset, Stockholm  

3. 11:e december 

Riksdagen, Stockholm city 

Svensk religionshistoria 

Kenneth Ritzén, religionshistoriker 

Om barn och unga idag 

Maria Kjellsdotter-Rydinger 

Hur styrs och förvaltas Sverige? 

Med riksdagsledamöterna Mehmet 

Kaplan och Esabelle Dingizian 

   

4. 8:e januari Teologiska 

Högskolan, Stockholm  

5. 21-22:a januari  

Hagabergs folkhögsk. Södertälje  

 

Mänskliga rättigheter och 

religionsfrihet, Mona Samadi, jurist 

Familjerätt, äktenskap, vårdnad och arv 

Anna Singer, professor & Musa Sayed, jurist 

   

 

VÅREN 2014 Göteborg   Malmö   

Kursstart: 14/1 25/3  

Andra kursdatum 4/2, 18/2, 11/3 29/4, 6/5, 20/5 

Tredjekursdatum (internat): 23-24/4 3-4/6 

Sista anmälning: 7/1  18/3 
 

  

 

 

PRAKTISK INFORMATION OM KURSERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

VAR ÄR KURSEN? 

Platserna varierar beroende på innehållet i 
samlingen. Deltagarna kommer att få tydlig 
information om plats och resväg i god tid. 
Tiderna för Göteborg och Malmö är 
mycket preliminära och kan ändras. Aktuell 
information om kurstider finns på 
www.sst.s.se och hos Botkyrka 
folkhögskola, Pär Götefelt. Var och en 
ordnar sin egen resa till och från 
kursplatsen. 

 
ANSÖKAN   

Ansökan skickas till Botkyrka folkhögskola, 
Tomtbergavägen 14, 145 67 Norsborg eller till 
par.gotefelt@folkbildning.net. Efter anmälan 
kommer kursansvarig att ringa varje sökande 
för en intervju. De som blir antagna kommer 
att få detaljerad information i god tid.  

På ansökningsblanketten anger du dina behov 
av mat, för att det ska fungera på bästa sätt för 
dig. Ansökningsblanketten kan fyllas i digitalt 
och mejlas in. Ansökningsblanketten finns på 
www.sst.a.se   

 
FRÅGOR BESVARAS AV 

Fredrik Brusi, projektsekreterare SST 
(fredrik.brusi@sst.a.se, 08-453 68 61) 
Pär Götefelt, kursansvarig, Botkyrka 
folkhögskola (par.gotefelt@folkbildning.net , 
073-997 89 01) 
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