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Baptistenes Høyskoleråd arbeidsplaner 2018
Baptistenes Høyskoleråd har ansvaret for å utøve et aktivt eierskap av Høyskolen for Ledelse og Teologi på
vegne av Det Norske Baptistsamfunn. Baptistenes Høyskoleråd skal arbeide for at Det Norske Baptistsamfunns
behov og interesser ivaretas i de studietilbud og den aktivitet høyskolen tilbyr og rapporterer årlig til Det
Norske Baptistsamfunns landsmøte.
I 2018 vil Baptistenes Høyskoleråd ha følgende prioriterte fokusområder:
Skoleeierstrategi
Følge opp vedtatt skoleeierstrategi med særlig henblikk på å:
Teologi og Ledelse
Fortsette arbeidet for å fremme baptistsamfunnets behov i forhold til teologi og ledelse og samarbeide med
skolen om en vedvarende utvikling av baptistisk teologi og identitet.
Rekruttering
Fortsette arbeidet med en plan for rekruttering av lærere og elever til Høyskolen for Ledelse og Teologi.
Vi vil i dialog med HLT se hvordan vi best kan støtte skolens rekrutteringsarbeid og gi menighetene mulighet til
å bli involvert i rekruttering av kommende studenter fra menighetenes egne rekker. Høyskolerådet ønsker at
Ung Baptist har en fremskutt rolle i arbeidet med rekruttering av baptister til HLT og vil støtte Ung baptist i
arbeidet.
Gjennomføring av baptistiske fagdager en gang hvert halvår er en del av å skape interesse og et miljø for
teologi, og er et tiltak for å styrke et fagmiljø for å dyrke frem potensielle lærere og forskere. På den måten kan
Baptistiske fagdager være med til å berede grunnen for en større interesse for teologiske studier og
yrkesmuligheter innen teologi og menighetsledelse.
Utvikling
Arbeide for en fortsatt utvikling av skolen og dens faglige tilbud. I den sammenheng arbeides det videre med
tilførsel av kapital slik det er redegjort for i årsrapporten. Det er behov for å jobbe tettere opp mot HLT i lyset
de store oppgavene skolen står overfor i forhold til utvikling av eiendommen og utvidelse av studietilbudet.
Givertjeneste
Bidra til en voksende givertjeneste fra DNB sine menigheter og virkegrener for å sikre en forutsigbar økonomi
for HLT.
Stipender
Dele ut stipendmidler til videreutvikling og rekruttering av studenter, for å oppmuntre til utvikling av
baptistiske lærerkrefter og pastorer.
Utvikling av rammen for skoledrift
Arbeide videre i samarbeid med Baptistenes Eiendomsdrift for skolens behov for kapitaltilførsel og fremtidig
utnyttelse av tomt og utviklingspotensial for skolens bygninger.
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