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Indledning
DBI ønsker i 2015-2020 at videreføre de overordnede punkter, der blev formuleret i 2007-2008:





•
•


profilere DBIs formål og teologiske ståsted i forhold til de ting, der rører sig i tiden
give bibeltro, Kristus-centreret og missional undervisning for en bred målgruppe
videreudvikle DBI som en akademisk forskningsinstitution
uddanne præster, missionærer, undervisere og forskere til kirkelige og diakonale
opgaver i Danmark og udlandet
fremme et godt menneskeligt og åndeligt uddannelsesmiljø
styrke kontakten til DBIs støtter, til samarbejdsorganisationer og beslægtede
institutioner i ind- og udland
skabe økonomisk stabilitet og øge DBIs indtægter

De næste fem år vil undervisning og forskning samt økonomi og bagland være særlige fokusområder. Som konsekvens af samarbejdet med Fjellhaug Internationale University College, Oslo
(FIUC) må DBI skelne mellem den undervisning og forskning, som foregår i DBI-regi, og som
DBI er direkte ansvarlig for, og så den faglige uddannelse og forskning, der foregår i regi af FIUCDK, som DBI er økonomisk garant for.
Undervisning
1. Enkeltfag og Åben uddannelse i Kristendom
DBI ønsker over for en bred målgruppe: lærerstuderende, lærere og religionsstuderende, kirkeog kulturmedarbejdere, frivillige i børne- og ungdomsarbejde, kommende missionærer m.fl. at
markedsføre enkeltfagstilbud, sådan at der årligt optages det, der svarer til minimum ti fuldtidsstuderende pr. år.
2. Bacheloruddannelse i teologi og mission
Sådan som efterspørgslen og resurserne er for øjeblikket, er det planen at optage på bachelorstudiet hvert andet år i lige årstal. Den norske bacheloruddannelse på FIUC har den fleksibilitet indbygget i sig, at den kan tages med latin og hebræisk (4-årig) eller uden (3-årig). Denne fleksibilitet
må synliggøres i markedsføringen af uddannelsen. Efter bachelorstudiet kan studerende vælge
mellem tre spor: 1) at søge optagelse på det teologiske fakultet med henblik på at blive cand.theol.
2) at blive selvstuderende og fortsætte på masterstudiet i teologi og mission på FIUC 3) at supplere med et masterstudium i kommunikation, Afrikastudier eller andre masterstudier.
FIUC-DKs målsætning er at komme op på 60 studenter på bacheloruddannelsen. Det kræver, at
DBI bevidst markedsfører de fleksible muligheder, der ligger i en FIUC-DK-bachelor. En del af
denne markedsføring indebærer også, at DBI gør opmærksom på den store mangel på præster og
teologisk uddannede medarbejdere, som allerede nu mærkes, og som vil blive mere markant de
kommende år.
3. Vurdering af, om den danske afdeling skal udbyde en masteruddannelse i teologi
og mission
Inden for de næste fem år vil DBI i tæt dialog med FIUC gennemarbejde alle ulemper og fordele
ved at udbygge med en masteruddannelse i teologi og mission på FUIC-DK med henblik på at gå i
gang, hvis begge afdelinger skønner, det er en rigtig satsning.

4. DBI-undervisning
Der vil fortsat være behov for undervisning i DBI-regi. Styrelse og lærerstab ønsker hvert år at
prioritere mellem følgende muligheder:








Supplerende undervisning og kompaktkurser til teologiske studenter
Profilundervisning for FIUC-DK-studenter og andre interesserede
Temadage og faglige konferencer på DBI eller regionalt rundt i landet for DBIs bagland
NMM+, sjælesorgsundervisning og andre kurser og studiegrupper
Målrettet videreuddannelse og efteruddannelse af præster og færdige kandidater
Møde- og foredragsvirksomhed
Skriftlig formidling af forskning og undervisning for en bred målgruppe

Forskning
DBI ønsker at støtte den økonomiske og arbejdsmæssige ramme, som er formuleret i FIUC-DKs
forskningsstrategi og at stimulere og respondere på lærernes forskning gennem DBI-FoUudvalget og på oktoberstyremødet, hvor lærernes forskningsarbejde bliver præsenteret. Konkret
ønsker DBI inden for den næste femårige periode:








at få ansat en kvindelig undervisningsassistent og at udvikle stillingen til en kvotestilling – evt. en fuldtidsstilling indenfor faget religionspædagogik
at have afløsere klar for de lærere, som i perioden 2015-2020 nærmer sig pensionsalderen
at fremelske forskerspirer inden for de øvrige fagområder, hvor vi også inden for en
tiårig periode vil få brug for nye kræfter
At støtte Global Learning Initiative, som er et forskningsinitiativ under FIUC-DK til
fremme af e-learning og netbaseret undervisning rundt om i verden.
At skabe et fælles elektronisk tidsskrift mellem FIUC og DBI, som kan synliggøre samarbejdet mellem de to institutioner
At udnytte den platform, DBI har fået gennem samarbejdet med Kolon og Lohse forlag til at udgive god forskning, breddeformidling og lærebøger.
At indarbejde en pulje på 100.000 kr. pr. år i DBIs budget, hvor lærerne kan søge
støtte til udgivelse af deres forskning

Bagland
DBI vil de kommende år fortsat prioritere det personlige møde med mennesker i vores bagland:








DBIs ansatte, styremedlemmer og ambassadører skal fortsat prioritere forkyndelse
og undervisning kombineret med information om DBI og holde 2-300 møder om året
DBI skal fortsætte med at prioritere deltidsansatte studenter som ungdomssekretærer
Lærernes møder i lokale menigheder/forsamlinger skal suppleres med regionale fagdage/-weekender, hvor DBI-ansatte synliggør deres faglige kompetencer
Informationsturen er fortsat et godt aktiv for både studenter og ansatte og må prioriteres i årene fremover
En mulighed er også at håndplukke 20-30 menigheder på landsplan, som gives særforplejning en årrække og som kan bruges som sponsormenighed for studerende på
FIUC-DK
Fyraftensmøder, temadage m.v. på DBI er også en god anledning til at møde vores
bagland i DBIs lokaler




Det er godt for kontakten mellem DBI og kirkelige organisationer, hvis en lærer kan
være deltids-ansat i en kirkelig organisation samtidig med ansættelsen på DBI
DBI skal opdyrke nye muligheder for at fremme kontakt mellem DBI og baglandet, fx
flere ambassadører, flere møder ved studenter m.v.

Dette skal suppleres med anden form for kontakt og information:




At fortsætte arbejde med DBI-posten og udgive informative og opbyggelige artikler
At markedsføre nyhedsbrevet, sådan at vi i 2020 er oppe på 800 abonnenter på dette
At gøre hjemmeside og Facebook relevant også for et udvidet bagland

Økonomi
DBIs mål de følgende år er at stabilisere økonomien og arbejde for, at indtægterne kommer ind
mere jævnt fordelt på året. Dette kræver en bred og langsigtet indsats ved at satse på:
Personlige gaver: Vi skal fastholde og stabilisere kontakten med de nuværende givere (ca.
2000 som giver 7,5 millioner kr.). Samtidig skal vi inden 2020 have 1000 nye gavebrevsydere,
der hver vil give, hvad der svarer til 1 % af kirkeskatten. Dette svarer til ca. 3 millioner kr.
Projekter: Det skal være muligt at donere til max tre særlige projekter fra DBIs budget, fx menighedssponsorater af en student o.a. ca.2 % af DBIs indtægter skal komme fra eksterne kilder, fx
en genbrugsbutik.
Buffer til særlige tiltag: Fx ved at arbejde på at skaffe langsigtet kapital via fond og ved fornyet
satsning på arvepuljen, investeringspulje, folk der kan få penge til at vokse.
Fond i samarbejde med andre: Det skal overvejes sammen med beslægtede organisationer
eventuelt at etablere en landsdækkende fond, hvor studenter uden SU kan søge økonomisk støtte.
Givertjeneste: Den langsigtede motivation af baglandet til at give regelmæssigt, gavmildt og
rundhåndet, fx ved at inddrage regelmæssig givertjeneste i DBI-forkyndelse og formidling.
Giverproces: Det skal være nemt og enkelt at give til DBI via netbank, hjemmeside, mobil
(MobilPay, Swipp), girokort etc.
Fra strategi til handling
Daglig ledelse har ansvar for i fortløbende dialog med LR, FU og styrelsen at fremlægge årlige
handlingsplaner, der kan være med til at virkeliggøre disse mål.
Liste over vigtige forkortelser:
FIUC-DK: Fjellhaug International University College – Denmark
FiH-DK: Fjellhaug internasjonale Høgskole – Danmark. Det samme som FIUC-DK
FiH: Fjellhaug internasjonale Høgskole i Oslo, Norge
FIUC: Fjellhaug International University College i Oslo, Norge
FiH-FoU-DK: FIUC-DKs forskningsudvalg

