Församlingsrekommendation
I samband med ansökan till fyraårigt pastors- och ledarprogram på Akademi för Ledarskap och Teologi
Denna rekommendation avser:________________________________

Vi är angelägna om att få en så allsidig och ärlig information som möjligt om dem som söker till
utbildningen. Vi förutsätter att du svarar uppriktigt och nämner såväl starka som svaga sidor hos den
sökande. Om något är svårt att beskriva skriftligt får du gärna ringa upp oss. De uppgifter du lämnar i
rekommendationen är konfidentiella och delges endast dem som behandlar antagningen.
Akademi för Ledarskap och Teologi är en ideell förening vars kärnverksamhet består i att bedriva
teologisk ledarutbildning med inriktning på tjänst som pastor, församlingsledare eller
missionsarbetare. Föreningen ansvarar också för att driva och utveckla Örebro Teologiska Högskola.
Medlemsorganisationer i ALT är Evangeliska frikyrkan (EFK), Pingst – fria församlingar i samverkan
och Svenska Alliansmissionen (SAM).
Läs gärna mer på www.ALTutbildning.se
Namn på mig som skriver:_________________________________________
Adress: ______________________________________________________
Telefon: _______________ E-post: ____________________

1. Vilken relation har du till den sökande?

2. Hur länge har du känt den sökande?

3. I vilka sammanhang har du mött den sökanden? Hur fungerar hon/han i en gemenskap?

4. Beskriv den sökandes engagemang och funktion i församlingen.

5. Hur bedömer du den sökandes förmåga och vilja att studera på eftergymnasial nivå?
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6. Vilka egenskaper tycker du mest är utmärkande för den sökande? Finns det något särskilt du är
positiv respektive negativ till hos den sökande?

7. Vad känner du till utvecklingen i sökandens kristna tro under de senaste åren? Vilka
utvecklingsmöjligheter ser du?

8. Hur ser du på förhållandet mellan denna utbildning och sökandes framtida yrkesval?

9. Vet du något om den sökandes familjesituation som kan påverka studierna?

10. Bedömning av olika förmågor hos den sökande. Gradera gärna 1-5 med 5 som högsta värde, 3
som medelgod och 1 som dålig.
Initiativförmåga

Anpassningsförmåga Samarbetsförmåga Kontaktförmåga

Ansvarskänsla

Kommentar:

11. Vet du något anmärkningsvärt om den sökandes fysiska eller psykiska hälsa?

12. Kan du sammanfattningsvis rekommendera sökanden för den de studier hon/han söker till ALT?
Motivera ditt svar!
Kryssa i:

□ Vi är intresserade av att vara utbildningsförsamling för denna sökande
□ Jag rekommenderar för utbildning, men i en annan församling
13. Övriga upplysningar

Skicka in rekommendationen senast 20 april. Helst via mail till info@altutbildning.se, annars via post
till: Akademi för Ledarskap o Teologi, Box 1623, 701 16 Örebro. Märk "Rekommendation".
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