
 

Strategiplan 2020-2025 

Evaluering af de sidste fem år 

De vigtigste emner er følgende: 

• DBI har de sidste fem år opbygget et solidt og tillidsfuldt samarbejde med Fjellhaugs administra-

tion, mellemledere, rektor og styre og skabt gode rammer for FIUC-CPH 

• Fjellhaug har fået institutionsakkreditering, hvilket bl.a. betyder, at de bedre kan imødekomme 

ønsker fra de danske afdelinger. 

• Lærernes forskning udvikler sig planmæssigt 

• DBI har konsolideret sig som akademisk institution med tre professorer, 5 amanuensis samt en 

erfaren master i missiologi som missionslærer 

• Første del af generationsskiftet igangsat, sådan at vi nu har tre ph.d.-studerende 

• Vi har ansat en kvindelig lærer med ph.d.-potentiale 

• CTIP blev søsat i april 2018 og er kommet godt i gang 

• Netstudier som en del af vores uddannelsestilbud er kommet i gang 

• Økonomien er stabiliseret, selv om den er vedvarende sårbar 

Strategiplan 2020-2025 

DBI ønsker de kommende fem år gennem FIUC-CPH at fortsætte samarbejdet med Fjellhaug om en 

bachelor i teologi og mission, at udvide de påbegyndte netstudier og enkeltfagsstudier og endvidere at 

udvide samarbejdet med Fjellhaug til også at omfatte en bachelor i praktisk teologi samt fuldføre et 

generationsskifte inden for GT, systematik, missiologi og udvide med en lærer i sjælesorg. 

Som en del af generationsskiftet skal ledelsesstrukturen gennemtænkes, og der skal findes en afløser for 

den nuværende rektor i 2022. 

Undervisning i DBI og FIUC-CPH-regi 

FIUC-CPH 

• Bachelor i praktisk teologi som et nyt tilbud  

• Bachelor i teologi og mission med henblik på adgang til kandidatstudiet på det Teologiske Fakultet 

(3 år på bachelor + 1 tillægsår med enkeltfag)  

• Bachelor + master i teologi og mission (3 år på bachelor +2 år på master) 

• Enkeltfag, herunder et årsstudium for kommende missionærer og andre interesserede  

• Netstudier i enkeltfag for ikke-nærværstuderende  

DBI 

• Profilundervisning for studerende og andre interesserede i DBIs bagland.  

• Kompaktkurser og særlige tilbud for TF-studerende 

Udbygge Center for teologi i praksis (CTIP) med lokale tilbud til DBIs bagland 

Forskning og forskningsformidling 

DBI støtter forskningsudvalget i FIUC-CPH i at gennemarbejde forskningsmålene på FIUC i Oslo. Det 

betyder: 



 

• Den enkelte lærer følger forskningsmålet på FIUC i Oslo, som har sat den gennemsnitlige 

forskningsproduktion til 1,3 studiepoints pr. år 

• Målet for de næste fem år er, at alle fuldtidsansatte lærere som minimum er på ph.d.-niveau, og at 

DBI fortsætter med at støtte viderekvalificering af lærere på ph.d.-, lektor- og professorniveau 

• Forskningsudvalget i FIUC-CPH gennemarbejder en ny femårig forskningsplan i tilknytning til FIUC, 

blandt andet med udbygning af faglige fora for faglærerne i alle fag. 

DBI følger den enkelte lærer forskning gennem en årlig forskningsrapport fra den enkelte lærer. Derudover 

er DBI repræsenteret i det årligt udvidede forskningsudvalgsmøde, hvor den enkelte lærer fremlægger sin 

forskning og hvor mødet giver input til at gennemtænke prioritering mellem grundforskning, anvendt 

forskning, forskningsformidling og produktion af lærebøger. Det er den enkelte lærer, der selv sætter sine 

forskningsmål og finder sine forskningsspecialer og finder de tidsskrifter og forlag, hvor forskningen kan 

offentliggøres.  

Økonomi og bagland 

Vi skal arbejde med relationsopbygning i forhold til vores eksisterende og potentielle bagland. Nærhed, 

mening og gode feedback-muligheder skal præge PR, mødevirksomhed, materialer og indsamling. Den 

personlige kontakt er uvurderlig. Vi skal vise DBI som et resursested.  

Mødevirksomhed 

• Vi skal sikre, at vi dækker baglandet geografisk og organisationsmæssigt – og gerne udvide det 

potentielle bagland. 

• Vi skal opprioritere møder, temadage, kurser etc. ved studerende og ansatte – og prioritere læreres 

frikøb eller deltidsansættelser i baglandet. 

• Vi skal prioritere ungdomsgrupperne i forhold til potentielle studerende. 

• DBI skal efterspørge feedback fra baglandet. 

Anden form for kontakt og kommunikation med baglandet 

• Give regelmæssig, vedkommende og relevant information gennem DBI-posten, hjemmesiderne 

dbi.edu, fiuc.dk, ctip.dk, nyhedsbreve fra rektor, julekalender etc.  

• Bruge de sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube) til relevant og målrettet information, 

kontaktspredning og feedback-muligheder. Vær synlig, der hvor folk er. 

Økonomi og gaveindtægter  

• Vi skal fastholde, stabilisere og prioritere kontakten med og indtægten fra de nuværende givere 

(godt 1800 personer, som giver 8,2 millioner.  2018-tal).  

• Vi skal få kontakt med og udbygge relationen til nye personlige givere 

• Øge antallet af givere på Betalingsservice – og udfordre dem til at forhøje gaven. 

• Kontinuerligt arbejde på at få gentegnet udløbne gavebreve – og nytegne gavebreve. 

• Alle nuværende og tidligere DBI-studenter må motiveres til at være faste givere 

• Have opdaterede og intuitive donationsmuligheder 

• Arbejde med feedbackmuligheder 

• Gaveindtægterne skal afspejle DBIs behov 

 



 

Projekter 
Det skal være muligt at donere til projekter fra DBIs budget. Ca. 2 % af DBIs indtægter skal komme fra 
eksterne kilder ved 

• Menigheder sponsorerer en studerende 

• Andre øremærkede indsamlinger til særlige formål – fx ph.d. eller andet 

• Udbygge mini-infoture med faste givermål 

• Arbejde med facebookfundraising (fødselsdagsfundraising), så snart det bliver muligt igen 

• CTIP og netundervisning 

• Tænke kreativt om andre projekter 

 

Givertjeneste 

Den langsigtede motivation af baglandet til at give regelmæssigt, gavmildt og rundhåndet, fx ved  

• At inddrage regelmæssig givertjeneste i DBI-forkyndelse og undervisning. 

• At skrive i DBI-posten, på hjemmeside og Facebook om givertjeneste.  

• At hente inspiration fra Giv dig rig-projektet. 

• Motivere til at skrive testamente til DBI 

 

Giverproces 

Det skal være nemt og enkelt at give til DBI  

• Via netbank, hjemmeside, MobilePay, Facebook – og evt. andre betalingskanaler. 

• En engagerende tekst/tale skal følges af en specifik opfordring. 

 

 

 

 


