4. Utlysning av 3 måneders
forskningsstipend for kateket
Det utlyses ett forskningsstipend for kvalifisert kateket
som skal arbeide med forskning/faglig fordypning innen faget
kateketikk/kirkelig undervisning.
Det er KA og Kateketforeningens intensjon å kunne
utlyse slike forskningsstipender hvert annet år.
Søknadsfristen er 1. november 2007
Stipendets omfang
• Studiestipendet er på kr. 15.000 til utgiftsdekning (veiledning, reise osv).
• I tillegg omfatter stipendet utgiftsdekking for lønn, pensjon og
arbeidsgiveravgift for inntil 3 mnd. Beløpet utbetales arbeidsgiver etter
regning.
• Stipendet forutsetter 2-3 måneders permisjon.
Krav til søkeren/søknaden:
• Søkeren må være kvalifisert kateket, ha fast stilling og være ansatt i
fellesråd/menighetsråd. Minimum 3 års erfaring fra kateketstilling regnes
som en fordel.
• Stipendet tildeles en søker som skal arbeide med selvstendig faglig
fordypning/forskning i inntil 3 mnd. Vi anbefaler at arbeidet søkes
tilknyttet universitet/høgkole og en faglig veileder.
• Arbeidet skal presenteres i en fagartikkel i relevant faglig tidsskrift.
• Det skal være et faglig/teoretisk arbeid som er praksisnært.
• Arbeidet skal ha en vinkling som er relevant for utviklingen av
katekettjenesten/den kirkelige undervisning nasjonalt/regionalt.
•

Søknader til forskning/fordypning innen følgende fagområdene er særlig
interessante:
o Kvalitetsutvikling av kirkens undervisning
o Kirkens undervisning i møte med IT-kulturens kommunikasjons- og
fellesskapsformer
o Kirkens undervisnings betydning for barn og unges
identitetsutvikling.
o Rekruttering til kirkelige undervisningsstillinger
o Frivillighet og medarbeiderskap (for eksempel arbeid knyttet til
bearbeiding av erfaringsmateriale fra trosopplæringsreformen)
o Hvilke faktorer bidrar til en trosopplæring som når bredden av de
døpte? (for eksempel arbeid knyttet til bearbeiding av
erfaringsmateriale fra trosopplæringsreformen)

•

Anbefaling fra arbeidsgiver skal vedlegges.

•

Stipendperioden må være avsluttet innen utgangen av 2008. Det
forutsettes at nødvendig etterarbeid, arbeid med publisering av arbeidet i
tidsskrift og liknende, fullføres uavhengig av stipendmidler.

Søknadsprosedyre:
• Vi anbefaler at søker tar kontakt med Helene Horsfjord i KA
(tlf 23 08 14 31, helene.horsfjord@ka.no) eller
Reidar Kavlie-Borge i Kateketforeningen (23 08 16 20, kf@kateket.no) i
forbindelse med søknadsprosessen.
• Søknaden skrives på eget søknadsskjema, med de nødvendige vedlegg.
• Søknaden skal sendes som vedlegg til e-post.
• Søknaden sendes til KA med kopi til Kateketforeningen.
NB! Bruk adressen ka@ka.no med kopi til kf@kateket.no.
• Søknadsfristen er 1. november 2007
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