
Inspiration

Gemenskap

Samtala

Samarbete

Teamkänsla

Bemötande

Anmälan och mer information på sensus.se/bodek

Kompetensutveckling för dig som är
anställd i en församling

BODEK



Kompetensutveckling för dig som är anställd i en

församling. Här finns utbildningar du kan välja mellan!

BODEK

BODEK är ett projekt som centrerar kring
kompetensutveckling inom Svenska kyrkan,
där ni har fått önska vad ni vill ha för
kompetensutveckling. Utifrån intervjuerna
som genomfördes vid projektets start
erbjuder vi nu flera olika utbildningar som har
skapats utifrån era önskemål. Detta ger dig
en unik möjlighet att gå skräddarsydda
utbildningar som passar just dig och ditt
behov av kompetensutveckling.

I det här informationsbladet hittar du
utbildningarna du kan välja mellan. Här finner
du ett stort utbud av utbildningar som är
anpassade utefter dina önskemål och behov.

På vår hemsida kan du anmäla dig och se
vilka datum utbildningarna genomförs. Och
du, om det är så att datumet inte passar,
kontakta oss så ska vi försöka erbjuda
utbildningen på en annan dag. Om du tycker
att en utbildning ska ha en annan inriktning
eller om du kanske kommer på något annat
du vill utbilda dig inom – hör av dig, så ska vi
försöka möta dina önskemål! 

Anmälan och mer information om
utbildningarna och dess innehåll hittar du på
vår hemsida: sensus.se/bodek

http://www.sensus.se/bodek


Lär dig skapa affischer, programblad och
församlingsblad i verktyget InDesign. Vi tittar
också på hur man layoutar på lämpligt sätt.
Kursen äger rum fysiskt under en dag på
Sensus kontor i Malmö.

Sensus kan hjälpa till att knyta nätverk och
besöka andra religiösa samfund. Hör av er till
oss för vidare information!

Kursen berör kyrkorummets utformning och
dess symboler. Vi upplever kyrkorummet
tillsammans och samtalar om betydelsen av
symboler. Kursen riktar sig till dig som inte
gått någon av Svenska kyrkans
profilutbildningar. Vi ses under en dag i
någon av Lunds stifts kyrkor. 

UTBILDNINGAR

Här får du möjlighet att tillsammans med
andra samtala kring kommande söndags
bibeltext på hebreiska. Kursen startar
torsdagen före första advent och ges sen
varje vecka. Du behöver inte närvara vid
varje tillfälle utan kan vara med när det
passar.

Teologi

Denna kurs riktar sig till dig som jobbar inom
kyrkan och som inte läst teologi. Kursen ger
översiktlig kunskap om Bibelns innehåll och
Bibeltolkning. Vi ses digitalt under en timme
vid 6 tillfällen. 

Vi samtalar om hur man använder sociala
medier i sin verksamhet. Hur når man olika
målgrupper och vad behöver man tänka på i
arbetet med text och bilder? Deltagarna får
konkreta tips om hur man kan tänka men
inbjuds också att dela egna erfarenheter av
arbetet med kommun sociala medier. Vi ses
digitalt under 2 timmar.

Kommunikation

Kursen ger verktyg kring hur man arbetar
långsiktigt, övergripande och systematiskt
med kommunikation i en församling. Få
verktyg att skapa en enhetlig och
genomarbetad kommunikation kring
budskap, mål och visioner. Kursen utformas i
samråd med deltagande församlingar.

SAMTALA KRING BIBELTEXTER PÅ
HEBREISKA

GRUNDLÄGGANDE BIBELKUNSKAP

KYRKORUMMET OCH DESS SYMBOLER

SÅ HÄR ANVÄNDER DU SOCIALA MEDIER 

SÅ HÄR KAN DU LÄGGA UPP
KOMMUNIKATIONSARBETET I DIN
FÖRSAMLING

LÄR DIG INDESIGN

Denna utbildning riktar sig till dig som
arbetar som vaktmästare och/eller med
lokalvård och materialvård. Vi pratar om
kyrkoåret och om kyrkorummet med dess
symboler och inventarier. Ett särskilt nedslag
görs kring vård av kyrkans textilier.
Utbildningen äger rum 16 februari i Lunds
domkyrka .

EN DAG KRING KYRKORUMMET

RELIGIONSDIALOG 



I denna kurs går vi igenom grunderna i office-
paketet. Vi ses digitalt under två timmar vid
två tillfällen.

Digitalisering För dig som arbetar med
barn och unga

Benny Björkman föreläser utifrån sina
erfarenheter av att leva med dyslexi. Du får ta
del av verktyg och studietekniker samt tips
som gör skillnad i vardagen. Föreläsningen
vänder sig till barn och vuxna med läs- och
skrivsvårigheter. Samt till lärare, pedagoger,
föräldrar, vänner och anhöriga som i sin
vardag kommer i kontakt med personer med
läs- och skrivsvårigheter.

LÄR DIG OFFICEPAKETET

Den här kursen riktar sig till dig som vill lära
dig grunderna i hur man använder ett
ordbehandlingsprogram samt söker
information på nätet. Kursen ges digitalt eller
fysiskt under sammanlagt 5 timmar.

GRUNDLÄGGANDE DATORKUNSKAP 

Få hjälp med tekniken kring ett framträdande.
Vi går igenom grunderna i hur man använder
ljus- och ljudteknik på bästa sätt då man ska
ha ett framträdande eller en presentation.
Kursen ges fysisk under en dag.

TEKNIK, LJUD OCH LJUS

Kursen ger en grundläggande introduktion till
barnkonventionen. Vad betyder det att barnet
ska ha inflytande och vem kan avgöra vad
som är barnets bästa? Kursen ges digitalt och
består av tre träffar á 2,5 timmar. Det ingår en
kostnad för boken ”Barnets rätt” som kursen
grundar sig på.

BARNETS RÄTT

I denna kurs går vi igenom hur man ger barn
och unga rätt stöd utifrån olika behov. Kursen
berör psykosociala faktorer och
funktionsvariationer samt ger konkreta tips
kring hur man skapar en inkluderande miljö.
Kursen ges fysiskt eller digitalt under 6
timmar. 

ATT MÖTA BARN OCH UNGA MED
SÄRSKILDA BEHOV

En ny socialtjänstlag förväntas tas i bruk 1
januari 2023. Utbildningen lyfter vilka
förändringar det innebär för dig som arbetar
med socialtjänstlagen som styrdokument.

DEN NYA SOCIALTJÄNSTLAGEN

LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER/DYSLEXI -
FÖRSTÅELSE OCH VERKTYG



En kurs om det inre och yttre ledarskapet.
Enneagrammet är en utvecklingsmodell som
visar på människans ursprung, drivkrafter och
stora potential. Genom att lära känna sig själv
och se de mönster och beteenden som
återkommer i våra liv, så kan vi växa som
människor och i vårt ledarskap. Som ledare får
vi förmågan att se vad vi själva behöver
utveckla och hur vi kan bli bättre på att leda
andra. Kursen är två heldagar. Innan kursstart
så erbjuds du att göra en kostnadsfri HPEI-
indikator samt ett individuellt
återkopplingssamtal

I möten människor emellan behöver vi bli
medvetna om de mekanismer som sker inom
gruppen utifrån allas erfarenheter. Det
strukturerade samtalet med aktivt lyssnande
och nyfikna frågor kan utgöra det flöde som
skapar effektiva team i arbetet mot uppsatta
mål. Den här utbildningen kan anpassas
utifrån de behov du eller ditt arbetslag har.
Kontakta oss för mer information.

Organisationsstärkande
insatser

Genom att öka kunskapen om olika religioner
kan man bättre samtala med varandra om tro,
liv och vardag. Vi använder oss av den
multireligiösa resväskan; med hjälp av den
kommer man nära, kan delta, prova och
känna. Det ges möjlighet för samtal och
frågor kring våra världsreligioner. Vi ses
fysiskt under en för- eller eftermiddag på
Sensus kontor i Kristianstad eller Malmö.

Inkludering och mångfald

SAMTALSLEDARUTBILDNING 

LEDARUTVECKLING MED ENNEAGRAMMET

LÄR DIG MER OM VÄRLDSRELIGIONERNA

En föreläsning för dig som arbetar med
asylverksamhet eller nyanlända. Du får
verktyg att kunna stötta människor kring hur
vårt samhälle fungerar och vad de har för
rättigheter och skyldigheter. Vi ses digitalt
under 2 timmar.

KUNSKAP I ASYLFRÅGOR 

Vi går igenom vad man ska tänka på när man
skriver projektansökningar och tränar
tillsammans på hur man kan skriva. Vi ses
digitalt under 3 timmar. 

SÖKA PROJEKTMEDEL 

Vi går igenom hur vår
diskrimineringslagstiftning ser ut och hur man
kan arbeta med dessa frågor på sin
arbetsplats och i sin verksamhet. Vi ses
digitalt under 2,5 timmar. 

DISKRIMINERINGSLAGEN 

Ibland kan du möta människor som vill
samtala med dig om djupare frågor. Det kan
handla om sjukdom, relationer, meningen
med livet eller andra existentiella frågor. Hur
kan vi föra ett inlyssnande samtal med dem vi
möter? Det finns goda metoder och
förhållningssätt som vi kan använda oss av
när vi ger samtalsstöd åt behövande i
församlingen. Vi vill uppmuntra till att våga ta
det svåra samtalet, stärka i bemötande och
ingjuta mod att våga mötas i samtal. 

DET SVÅRA SAMTALET 



BODEK - Kompetensutveckling för 
dig som är anställd i en församling.

WWW.SENSUS.SE/BODEK

KONTAKTA OSS

JENNY PRYDAL LINA RINGBERG BOUKJE FOKKEMA

Verksamhetsutvecklare
jenny.prydal@sensus.se
076-317 32 81

Verksamhetsutvecklare
lina.ringberg@sensus.se
070-609 62 68

Verksamhetsutvecklare
boukje.fokkema@sensus.se
073-528 59 45

http://sensus.se/bodek
https://www.sensus.se/kontakta-oss/personer/jenny-prydal/
https://www.sensus.se/kontakta-oss/personer/lina-ringberg/
https://www.sensus.se/kontakta-oss/personer/boukje-fokkema/
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