
Brage Midtsund 

Daglig operativ leder trosopplæring Ullensaker kirkelige fellesråd 

Menighetspedagog Hovin menighet 

 

Kristine Aksøy 

Leder av seksjon for barn, unge og trosopplæring 

Kirkerådet 

VI HAR EN PLAN! 



VI ER: 
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Fra nasjonalt plandokument  

til lokal trosopplæring 



Elementer i en lokal plan 



Elementer i en lokal plan 
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Byggeklosser i trosopplæringen 

”Trosopplæringens breddetiltak skal stå i samvirke med 

menighetens  gudstjenesteliv, barne- og ungdomsarbeid og den 

formidling og trosutøvelse som skjer i hjemmene.” 

 

•Punkt (LysVåken, Tårnagenthelg) 

•Korte strekninger (4-årsfase) 

•Mellomdistansetiltak (Dåpsskole, Bibelkurs) 

•Lengre perioder (Konfirmasjonstid) 

 

Breddetiltak 

Tidsavgrensede tiltak 

Kontinuerlige tilbud 



Hvilken rolle kan det kontinuerlige arbeidet 

ha i trosopplæringsplanen? 

• Ansvarlig/ samarbeidspartner for et faseopplegg 

• Linjevalg, f.eks i konfirmasjontiden 

• Del av flere parallelle tilbud for et aldersspenn 

• Leir 

• Ledertrening 

 

Det kontinuerlige arbeidet som skjer i regi av menigheten/ barne- 

og ungdomsorganisasjonene ER trosopplæring, men ikke alt 

av det inngår i menighetens systematiske og 

sammenhengende trosopplæringsplan for alle døpte i alderen 

0-18 år. 



Avgrenset vs. Kontinuerlig i Ullensaker 



HVORDAN BRUKER VI 

PLANEN? 
 Planen sikrer: 

– Systematisk trosopplæring fra 0-18 år 

– Langsiktighet i trosopplæringen 

– Fornuftig ressursbruk 

 Menneskelig 

 Økonomisk 
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HVORDAN BRUKER VI 

PLANEN? 
 Tiltaksplanen er basert på de lange 

linjene og hovedmålene 

– Bevisste valg av type tiltak 

– Målene og innholdet synliggjøres i 

tiltakene 
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HVORDAN BRUKER VI 

PLANEN? 
 Sikre eierforhold til planen - VI 

 Bruke planen aktivt 

 Design som er lett å forstå og huske 

 Informasjon! 

– Brosjyrer 

– Nettside og facebook («lik» kirkerull.no) 

– Og lignende 
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TRO OG UNDRING 
 

KRISTNE 
TRADISJONER OG 

VERDIER  
 

OPPLEVELSER OG 
FELLESSKAP 

 

HÅP OG KJÆRLIGHET 



•Planprosess  

•Plandokument 

•Trosopplæring i praksis 

•Kontinuerlig fornyelse 

 

Eierskap 

Grunnlagsarbeid 

Kartlegging 

Planutvikling og gjennomføring  

 

Evaluering og videreutvikling  

Prosess og forankring 

 



PLANPROSESS = VÅR PLAN 

Oppdrag St.gruppe Arb.gruppe MR St.gruppe Biskop 
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Hva tar du med deg fra dette 

seminaret? 
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Den gode planen 

Er til å leve med – gir noe å strekke seg etter 

Har et pedagogisk fundament som de involverte eier sammen 

Har et gjennomarbeidet innhold 

Gir barn og unge en systematisk opplæring 

Gir hjelp til å leve troen i livet 

 

Vi vet hva vi vil! 

Vi har noe på hjertet! 
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