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”Utbildningen Diplomerad 
Personalledare för Svenska 
kyrkan var perfekt för mig 
och jag har nu verktyg för mitt 
arbete som kyrkoherde på ett 
nytt sätt.”
Manne Bennehed, Kyrkoherde 
Västra Tunhem

Diplomerad personalledare
Sensus

Som diplomerad personalledare har du en arbetsledande roll med 
personalansvar. Ett gott ledarskap är en förutsättning för en bra 
verksamhet. För att känna dig trygg i din ledarroll är det viktigt att 
du har kunskap om personalfrågor och tillgång till praktiska verktyg.

Sensus utbildning Praktisk perso-
nalledning för Svenska kyrkan är 
en diplomutbildning som bygger 
på självstyrt lärande där du som 
deltagare har ansvar för din egen 
utvecklingsplan. Ditt lärande defi-
nieras utifrån det utvecklingsbehov 
som du och din organisation har. 
Du får stöd för att förstå och analy-
sera ditt eget lärande, utveckla dina 
personliga färdigheter och genom-
föra förändringar. Du utvidgar ditt 
nätverk med personer som liksom 
du har erfarenhet av att arbeta med 
personalledning i Svenska kyrkan.

Utbildningen är anpassad efter 
miljön i Svenska kyrkan och är 
utformad efter de behov som lyfts 
upp av medarbetarna i stiftet. 

Under utbildningen kommer du att 
formulera lärmål som på ett tydligt 
sätt knyter de olika kursavsnitten 
till din vardag.

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 80 studie-
timmar under en termin. Teori 
varvas med praktiska övningar. 

Självstudier tillkommer. Du får 
hemuppgifter och personlig feed-
back. Vid det inledande och avslu-
tande tillfället genomförs utbild-
ningen som två dagars internat.

Utbildningen innehåller följande 
avsnitt:
• Organisation
• Arbetsrätt – introduktion
• Arbetsmiljö och fördjupning
• Ledarskap 1 – ”Vem är jag?”
• Ledarskap 2 – ”Hur gör jag?”
• Ledarskap 3 – ”Vad vill jag?”
• Personalekonomi
• Det egna lärandet

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig 
som arbetar inom Svenska kyrkan 
med personalansvar eller har en 
arbetsledande roll.

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig 
utbildningen bör du ha gymna-
siekompetens eller motsvarande. 
Erfarenhet av personalledning är en 
fördel men inget krav.

Mål
Efter avslutad utbildning har du 
tillägnat dig kunskaper och färdig-
heter inom organisation, ledarskap, 
personalekonomi och arbetsrätt så 
att du bättre kan fungera i din roll 
som arbetsledare inom Svenska 
kyrkan.



Deltagarröster

”Utbildningen har gjort mig starkare och tryggare som personalledare. 
Kursens innehåll och inriktning har gett mig arbetsredskap men mest 
ökat självförtroende som chef. Innan utbildningen hoppades jag på att 
vara en chef som kunde leda även stora arbetslag och förändringsar-
bete som ständigt pågår i församlingarna. Efter utbildningen vet jag att 
jag klarar av det och är en av dom som kan leda kyrkan i 2000-talet.”

Arja Bergström, Kyrkoherde, 
Nässjö pastorat

“Utbildningen har gett mig värdefull inblick i ledarskapsfrågor, perso-
naladministration, strategiskt tänkande och kyrkans formella beslutsvä-
gar. Mångfalden i gruppen vad gäller profession, bakgrund och infalls-
vinklar har berikat kursens diskussionspass som många gånger haft 
direkt tillämpning i vardagens arbete.”

Marcus Lejon, Kyrkoherde,  
Älmhults Församling

”Jag har tidigare gått olika kurser i chefs- och ledarskap men saknat 
den praktiska utmaningen. Utbildningen Diplomerad Personalledare 
för Svenska kyrkan var perfekt för mig och jag har nu verktyg för mitt 
arbete som kyrkoherde på ett nytt sätt.”

Manne Bennehed, Kyrkoherde,  
Västra Tunhem

”Det som gjorde kusen i Praktisk personalledning så bra för mig var 
att den gav kunskap och insikter på flera sätt. Dels faktafokuserat om 
organisation och arbetsrätt och dels delen om ledarskap som handlade 
om personkännedom både om mig själv men också om medarbetare. 
Pedagogiken var framåtsyftande och visade hur jag ska ta vara på det 
jag lärde mig framöver.”

Maria Olander, Diakon  
Uddevalla

ÖVRIG FAKTA

Kurslitteratur
Sensus tillhandahåller kurslit-
teratur. Litteraturlistan uppda-
teras ständigt så att den alltid 
täcker den senaste utveck-
lingen inom området.

Ledare
Samtliga ledare är verksamma 
inom området, har goda 
kunskaper om arbetets förut-
sättningar och är väl insatta i 
Svenska kyrkans miljö. 

Antal deltagare
Vi arbetar med små grupper 
där det finns gott om utrymme 
för handledning, feedback  
och diskussioner.

Betyg och diplom
För att få slutbetyg och bli  
diplomerad krävs minst 70  
procents närvaro samt god-
kända lärkontrakt på alla 
delkurser.



Mer information finns på sensus.se/diplom

Skåne-Blekinge
Studentgatan 4, 211 38 Malmö
Växel, 040-664 56 80, skane-blekinge@sensus.se

Småland-Öland
Norrgatan 15, 352 31 Växjö
Östra Storgatan 8, 553 21 Jönköping
Skeppsbrogatan 47, 392 31 Kalmar
Växel, 0470-70 73 00, smaland-oland@sensus.se

Västra Sverige
Södra Hamngatan 29, 411 14 Göteborg
Växel, 031-708 39 00, goteborg@sensus.se
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Sensus erbjuder utbildningar 
till medarbetare och chefer 
som vill stärka sig i sin befint-
liga eller kommande yrkes-
roll. 

Vi utbildar enligt folkbildning-
ens kunskaps- och människo- 
syn. Därför är mötet mellan 
människor och deras erfaren-
heter centralt.


