Kantor, organist,
försteorganist
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Svenska kyrkans nya examen för kyrkomusiker

Från 1 juni 2018 tar du som blir kyrkomusiker examen
enligt nya regler. Du som redan har en musikertjänst i
en församling eller ett pastorat berörs också.
Den nya examen kallas Svenska kyrkans
kyrkomusikerexamen i kyrkoordningen.
Den består av tre nivåer: A-, B- respektive C-nivå. Alla nivåerna ger dig
behörighet till anställning på befattning
som kyrkomusiker i Svenska kyrkan.
Till de gamla befattningsbenämningarna
organist och kantor lägger vi nu en tredje
benämning: försteorganist. Behörighetskraven för de här befattningarna knyts
till de tre examensnivåerna i Svenska
kyrkans kyrkomusikerexamen.

• För befattning som försteorganist
krävs Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på A-nivå.
• För befattning som organist krävs
Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen
på B-nivå eller högre.
• För befattning som kantor krävs
Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen
på C-nivå eller högre.
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ÖVERSIKT ÖVER EXAMENSINNEHÅLL,
EXAMENSBENÄMNINGAR OCH BEFATTNINGSBENÄMNINGAR
Svenska kyrkans
utbildningsmoment

Kyrkomusikalisk fackutbildning

Konstnärlig masterexamen
120 hp, i vilken kurser i orgel eller kör- och
ensembleledning utgör en väsentlig del av
huvudområdet för utbildningen
samt
Konstnärlig kandidatexamen
med inriktning kyrkomusiker, 180 hp, i vilken
kurser i orgel och kör- och ensembleledning
utgör väsentliga delar av huvudområdet för
utbildningen

+

= A-nivå

Försteorganist

= B-nivå

Organist

= C-nivå

Kantor

Åtta veckors stiftförlagd praktik
samt

Konstnärlig kandidatexamen
med inriktning kyrkomusik, 180 hp, i vilken
+
kurser i orgel och kör- och ensembleledning
utgör en väsentliga delar av huvudområdet för
utbildningen
Konstnärlig högskoleexamen
med inriktning kyrkomusik, 120 hp, i vilken
kurser i orgel och kör- och ensembleledning
utgör väsentliga delar av huvudområdet för
utbildningen
eller
Tvåårig kyrkomusikutbildning vid
folkhögskola
med innehåll enligt kursplaner fastställda av
kyrkostyrelsen

Examen Befattning

Mötesplats stiftstudent (MSS) i en
omfattning som
bestäms av
respektive stift
samt
20 veckors pastoralteologisk utbildning
anordnad av Svenska
kyrkans
utbildningsinstitut

+

DOMKYRKOORGANISTER ÄR
FÖRSTEORGANISTER

De nya bestämmelserna reglerar också
att domkyrkoorganistbefattningarna är
försteorganistbefattningar. Det krävs
alltså Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på A-nivå för att ha en tjänst som
domkyrkoorganist.
SÄRSKILD ORDNING FÖR ÄLDRE EXAMINA

Innehållet i Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen preciseras i en särskild
examensordning, samtidigt som en valideringsordning klargör hur äldre svenska
kyrkomusikerexamina ska valideras.
Du som har en äldre svensk examen
som finns upptagen i valideringsordningen är normalt behörig för anställning på
en befattning som kyrkomusiker. Du som
har behörighet kan också ansöka om att
få ett valideringsintyg utfärdat för att underlätta den prövning som arbetsgivaren
ska göra i samband med din anställning.
VANLIGA FRÅGOR

Måste jag ha ett valideringsintyg för min
äldre kyrkomusikerexamen när jag söker
tjänst?
– Nej, anställande församlingar och
pastorat kan själva pröva din behörighet genom att kontrollera om din äldre
examen finns med i valideringstabellen
i valideringsordningen, om de har, eller
anlitar, sakkunskap för att bedöma äldre
examenshandlingar.
Hur gör jag för att få ett valideringsintyg som utvisar att min äldre svenska

kyrkomusikerexamen finns upptagen i
valideringsordningen?
– Du skickar in dina äldre examenshandlingar till Svenska kyrkans utbildningsinstitut (se instruktion på Svenska
kyrkans intranät: internwww.svenskakyrkan.se/musik/kyrkomusikerexamen).
Din begäran behandlas av handläggare
vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Om din utbildning finns upptagen i
valideringsordningen skickas ett valideringsintyg som utvisar detta och styrker
din behörighet. Intyget skickas alltid till
din folkbokföringsadress. Observera att
handläggningstiden för valideringsintygen kan vara lång.
Valideringsintyget kan du använda
när du söker en tjänst för att underlätta
för den anställande församlingen eller
pastoratet.
Eftersom det underlättar för den
anställande församlingen eller pastoratet
om alla sökande har tydliga ansökningshandlingar är det dock tänkbart att det
blir vanligare med tiden att valideringsintyg efterfrågas.
Jag har efter fullgjord utbildning fått
ett examensbevis för Svenska kyrkans
kyrkomusikerexamen. Behöver jag ändå
skaffa ett valideringsintyg?
– Nej.
Jag har en examen som inte finns med i
valideringsordningen eller från ett annat
land än Sverige. Hur gör jag för att få
den validerad?
– Du har då rätt att ansöka om vali-

Om du har en äldre kyrkomusikerutbildning i kombination med omfattande
avancerad fortbildning eller lång yrkesverksamhet på hög konstnärlig nivå är
det möjligt att din samlade kunskap och erfarenhet kan komma att valideras
till en högre nivå inom Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen än vad som
omedelbart framgår av valideringstabellen. För att få detta prövat ansöker du
om validering hos Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
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VALIDERING EFTER ANSÖKAN

dering och att få din utbildning prövad
av kyrkostyrelsen utifrån vissa grunder
(läs mer om det på Svenska kyrkans intranät). Du måste då ange vilken nivå av
Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen
som du menar att din utbildning motsvarar och bifoga handlingar som styrker
din utbildning.
För att en utländsk utbildning ska
kunna prövas i relation till Svenska
kyrkans kyrkomusikerexamen måste
du först även skaffa ett utlåtande från
Universitets- och högskolerådet (UHR)
som visar den aktuella examens motsvarighet i det svenska utbildningssystemet.
Detta utlåtande bör bifogas ansökan om
validering.
När du fått ett sådant utlåtande från
UHR kan du ansöka om validering på
samma sätt som med en äldre svensk

kyrkomusikerexamen (se Svenska kyrkans intranät: internwww.svenskakyrkan.se/musik/kyrkomusikerexamen).
Din ansökan behandlas av handläggare vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Om din utbildning bedöms motsvara
Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen
på någon nivå skickas ett valideringsintyg som utvisar detta och styrker din
behörighet. Detta skickas tillsammans
med kyrkostyrelsens beslut i valideringsfrågan. Intyget skickas alltid till
din folkbokföringsadress. Observera att
handläggningstiden för valideringen kan
vara lång.
Valideringsintyget kan du använda
när du söker en tjänst för att underlätta
för den anställande församlingen eller
pastoratet.
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PÅ SVENSKA KYRKANS INTRANÄT HITTAR DU
MER INFORMATION, TILL EXEMPEL
•
•
•
•
•

Blankett för begäran om utfärdande av valideringsintyg
Blankett för ansökan om validering
Blankett för ansökan om Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen
Vanliga frågor och svar för kyrkomusiker och arbetsgivare
Bakgrunden till de här bestämmelserna

internwww.svenskakyrkan.se/musik/kyrkomusikerexamen
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Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Telefon: 018-16 95 00
E-post: utbildningsinstitutet@
svenskakyrkan.se
Webb: svenskakyrkan.se/
utbildningsinstitutet

