PMUs PRAKTIKANTPROGRAM
VIKTIG INFORMATION
Denna rekommendation skall bifogas ansökan till praktikantprogrammet och utgör en
del av beslutsunderlaget för PMU och lokal samarbetspartner.
Ni som svensk pingstförsamling har ett ansvar för den praktikant som ni
rekommenderar. Eftersom det är viktigt att ni tar ett ansvar för personens lämplighet
och förmåga att tillbringa några månader i en främmande kultur och under ibland
påfrestande omständigheter. Det är därför viktigt att ni för ett samtal med den sökanden
innan ansökan görs, både för att kunna göra en bedömning av den sökandes lämplighet,
men också för att förbereda er och praktikanten inför perioden utomlands. (Tips på
frågor ni kan samtala om finns på sidan information till församling första intervjun.). Vi
önskar att praktikanten ska få en så givande praktikperiod som möjligt, och därför är det
viktigt med bra förberedelser.
Inför ett deltagande i Praktikantprogrammet behöver församling och PMU komma
överens om en ansvarsfördelning. Detta sker i ett s k Samarbetsavtal som följer en PMUstandard. Kontakta Andreas Svedman för vidare information

REKOMMENDATION
Rekommendation av pastor eller annan församlingsledare scannas och skickas separat
från elevens ansökan till andreas.svedman@pingst.se

Namn på sökande:
___________________________________________________________________
Adress:
__________________________________________________________________
1. Hur länge har du känt den sökande?
2. Vilken är din relation till den sökande?
3. Vilket datum skedde intervjun/samtalet med den sökande?

4. Hur bedömer du den sökandes förmåga att samarbeta och fungera i grupp:

5. Hur bedömer du den sökandes förmåga att leva utomlands i en främmande
kultur, med allt vad det kan kräva av anpassningsförmåga, uthållighet osv?

6. Hur bedömer du den sökandes kristna tro och karaktär? På vilket sätt/varför?

7. Har den sökande haft problem med droger, rökning eller alkohol nu eller tidigare:

8. Känner du till några fysiska eller psykiska skäl eller andra omständigheter som
kan komma att utgöra ett hinder för den sökanden i den uppgift han/hon
kommer att stå i?

9. Vem i församlingen kommer att hålla kontakten innan, under och efter
praktikperioden skulle den sökande bli antagen? (Vänligen skriv
kontaktuppgifter om det är annan person än den som rekommenderar)

10. Övriga upplysningar/kommentarer

Vi har gått igenom samtalsunderlagets huvudpunkter (kryssa i rutorna)
Personliga frågor
Kulturförståelse
Internationellt utvecklingsarbete
Personlig utveckling
Jag rekommenderar den sökande till PMUs Praktikantprogram:
Jag rekommenderar men önskar ett samtal med antagningen:
Vi som rekommenderande församling åtar oss att genomföra ytterligare 2 samtal med
praktikanten: den första efter praktikens halva
praktikdel utomlands (via
skype) och den andra inom en månad från hemkomst:
Underskrift:
__________________________________________________________________
Namnförtydligande:
__________________________________________________________________
Funktion i församlingen:
Ort och datum:
Adress:
E-post:
Telefon:
Mobil:

