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REFERENSHANDLING

BIBELSKOLA LIVSKRAFT
2020/2021
(KOMMER ATT BEHANDLAS KONFIDENTIELLT)

Dina svar är till för att hjälpa oss som ledare på bibelskolan att bättre förstå
och möta varje enskild elev i den situation där de befinner sig.
Vi önskar därför att du är uppriktig och sanningsenlig.
För den sökandes skull ber vi dig skicka in referenshandlingen snarast till:
Team Med Uppdrag, Ralingsåsgården, 578 91 ANEBY.
Märk kuvertet med ”Referens Bibelskola Livskraft”.
Det går också bra att scanna in referenshandlingen och maila till info@tmu.org.

Namn på den sökande:
1. Hur länge har du känt den sökande?
2. Vilken är din relation till den sökande? Pastor, vän etc.
3. Beskriv den sökandes personlighet:

4. Beskriv hennes/hans sociala/personliga mognad:

5. Är hon/han engagerad i någon kristen verksamhet? Isåfall vilken?

6. Beskriv hennes/hans andliga liv och utveckling de senaste åren?

7. Vilka svagheter, brister eller områden i den sökandes liv tror du Gud vill stärka, hela och utmana under ett år på bibelskola?
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Ange svar på följande frågor med ett kryss på linjen. Längst till vänster betyder ingen/mycket liten och längst till
höger betyder mycket/väldigt god. Bedöm förmågan | mognaden hos den sökande att:
8. Ta initiativ

-

9. Ta ansvar/Vara trogen i uppgifter
10. Samarbetsförmåga
11. Förmåga att ta emot korrigering
12. Förmåga att praktisera i team eller församling
13. Utöva ledarskap, leda andra
Om den sökande har ledaregenskaper, berätta mer:

14. Finns det något ytterligare du anser att vi som ledare på bibelskolan behöver känna till om den sökande?

Enbart för sökande till lovsångsinriktningen:
A) Hur bedömer du den sökandes gåvor och förmågor när det gäller sång och musik?

B) Vad anser du är den sökandes förhållande till lovsång och tillbedjan?

Enbart för sökande till missionsinriktningen:
A) Hur bedömer du den sökandes lämplighet att fungera i ett tvärkulturellt kristet arbete (i Sverige eller utomlands)?

Jag godkänner att referenshandlingarna behandlas enligt Team Med Uppdrags personuppgiftspolicy - GDPR.
Namn							Telefon
Datum och ort						Adress
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