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Kobling mellem 3K uddannelsens fagelementer, og underviseres kompetencer 

Professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation: Uddannelsen har 3 

fastansatte undervisere. Uddannelsen har tilknyttet 4 eksterne undervisere med mere end 20 timer/ 

semester. 

Uddannelsens fagelemen-
ter 

Underviser Undervisernes kompetencer (fag-
lige baggrund) 

Kristendomskundskab   
Kristendom 
Folkekirkekundskab 
 

Kasper Dalgaard 
 
 

Adjunkt, ph.d., Cand.theol.  
 
 

Systematisk teologi Berit Weigand Berg Cand.theol. Udviklingskonsulent i Kir-
kefondet 
 

Diakoni Jan Nilsson Cand.theol. Organisationspræst på  
Diakonissestiftelen 
 

Diakoni 
Sjælesorg 

Ruth Sønderskov Bjerrum 
 

Lektor, cand.pæd. i generel pædago-
gik, exam.pæd. 
 

Kultur   
Kulturhistorie, kulturteori, 
kulturmøde og religions-
møde 
Religionsvidenskab 
 
 
 

Anna K. Kjærgaard 
 
 
Kasper Dalgaard 
 

Lektor, ph.d., cand.mag. i litteraturhi-
storie og Retorik 
 
Adjunkt, ph.d., Cand.theol.  
 

Kommunikation   
Projektledelse 
Virksomhedskommunika-
tion i værdibaserede orga-
nisationer, professions-
identitet 
 

Anna K. Kjærgaard 
 

Lektor, ph.d., cand.mag. i litteraturhi-
storie og Retorik 
 

Organisations- og ledelses-
teori  
Ledelse a frivillige 
 

Peter Søndergaard 
 

Cand.theol, Leder af Frivilligcenter 
Fredensborg 
 

Socialt entreprenørskab  
Mediestrategi 
 

Toke Halskov Kristensen 
 

Cand.oecon. iInnovation Management 
 

Personligt lederskab 
Tværprofessionelt samar-
bejde 
 

Ruth Sønderskov Bjerrum 
 

Lektor, cand.pæd. i generel pædago-
gik, exam.pæd. 

Pædagogik og didaktik   
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Almen pædagogik/didaktik 
Religionspædagogik/didak-
tik 
 

Ruth Sønderskov Bjerrum 
 

Lektor, cand.pæd. i generel pædago-
gik, exam.pæd.  
 
 

Ba- vejledning 
 
 

Alle fastansatte undervisere  

Ikke-fagspecifikke, tvær-
gående kompetencer 

Fastansatte underviseres kompetencer samt fasttilknyttede 
med mere end 20 timer/semester 
 

Akademiske kompetencer Alle fastansatte og eksterne undervisere med mere end 20 timer 
pr. semester har master- eller kandidatgrad.   
 

Pædagogisk kompetence Alle fastansatte undervisere har opnået positiv lektorbedømmelse 
eller afventer lektorkvalificering. Alle fastansatte og eksterne un-
dervisere med mere end 20 timer/semester har flere års erfaring 
med undervisning indenfor professionsområdet. 
 

Professionskompetence De fastansatte undervisere har professionspersonlige kompeten-
cer med flere års erfaring fra professionens område. De eksterne 
undervisere har alle 3K relevant erfaring.  
 

Forskningskompetence 67 procent af de fastansatte undervisere har ph.d.  
 

 

 


