BEHÖRIGHETSREGLER – KYRKOMUSIKER
För dig som studerar till kyrkomusiker enligt 2013 års
utbildningsordning
UTBILDNING TILL KYRKOMUSIKER
För att bli kyrkomusiker krävs en kyrkomusikalisk fackutbildning från folkhögskola, musikhögskola
eller högskola. Du ska också fullgöra vissa stiftsförlagda utbildningsmoment och gå en
pastoralteologisk utbildning motsvarande en termin (20 veckor) i Svenska kyrkans utbildningsinstituts
regi. Efter avslutad utbildning anställs kyrkomusiker enligt Svenska kyrkans kyrkoordning som kantor
eller organist, beroende på vilken examen och fackutbildning kyrkomusikern har (Kyrkoordningen,
Kap. 34 § 15).
KYRKOMUSIKER ENLIGT 2013 ÅRS UTBILDNINSORDNING

Enligt 2013 års utbildningsordning krävs när det gäller kyrkomusikalisk fackutbildning:
• för behörighet till tjänst som organist minst en konstnärlig kandidatexamen med inriktning
mot kyrkomusik.
• för behörighet till tjänst som kantor minst en tvåårig kyrkomusikalisk utbildning på
folkhögskola eller en (konstnärlig) högskoleexamen i kyrkomusik, 120 högskolepoäng.

Fackutbildning
Kyrkomusikalisk fackutbildning vid musikhögskola eller högskola påverkas inte av den nya
utbildningsordningen.
Kyrkomusikalisk fackutbildning vid folkhögskola (kantorsutbildning) ges på uppdrag av
Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Utbildningsplan för är fastställd av Svenska kyrkan och
kursplaner upprättas i samverkan mellan Svenska kyrkans utbildningsinstitut och
folkhögskolorna.

Pastoralteologisk utbildning
Blivande kyrkomusiker ska för att bli behöriga till tjänst utöver den kyrkomusikaliska
fackutbildningen gå en pastoralteologisk utbildning i Svenska kyrkans utbildningsinstituts
regi, omfattade 20 veckors heltidsstudier alternativt 40 veckors halvtidsstudier.
För tillträde till den pastoralteologiska utbildningen krävs att den studerande är antagen till
en kyrkomusikerutbildning vid folkhögskola eller en utbildning som leder till lägst
högskoleexamen med inriktning mot kyrkomusik (120 hp) eller lägst konstnärlig
högskoleexamen med inriktning mot kyrkomusik (180 hp).

Blivande kyrkomusiker med fackutbildning från högskola eller musikhögskola går
pastoralteologiska utbildningen en termin på någon av utbildningsinstitutets studieorter, i
Lund eller Uppsala.
För blivande kyrkomusiker som går kyrkomusikalisk fackutbildning på folkhögskola kan den
pastoralteologiska utbildningen integreras med fackutbildningen och hela utbildningstiden
blir därmed 2,5 år. Svenska kyrkans utbildningsinstitut har det övergripande ansvaret för den
pastoralteologiska utbildningen som ges i samverkan mellan utbildningsinstitutet och
folkhögskolorna.

Stiftsförlagda utbildningsmoment
Förutom fackutbildning ska den studerande i ett stift genomföra 8 veckors praktik och
Mötesplats mellan stift och student. Blivande kyrkomusiker som studerar på folkhögskola ska
ha genomfört dessa stiftsförlagda utbildningsmoment senast inför examen på folkhögskola.
Blivande kyrkomusiker med fackutbildning från högskola eller musikhögskola ska ha
genomfört dessa utbildningsmoment innan den pastoralteologiska utbildningen inleds.
Att utbildningsmomenten är genom förda framgår av det stiftsintyg du får av din
kontaktperson (rekryterare) i det stift du har kontakt med. Där intygas att du:



har fullgjort minst 8 veckors församlingspraktik
har fullgjort stiftets anordnade Mötesplats mellan stift och student

