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PLAN FOR TROSOPPLÆRING - revisjon av 
vedlegg 

 

Sammendrag  

I forbindelse med opptrykk av et nytt opplag av Plan for trosopplæring «Gud gir – vi 

deler», har behovet for justeringer i dokumentet blitt vurdert. På bakgrunn av erfaringer 

fra biskopenes godkjenning av lokale planer og KIFO sin evalueringsforskning foreslås 

det at vedleggene 3 «Eksempel på kjernetiltak som kan danne en stamme i en fornyet 

trosopplæring» og eksempelplanene i vedlegg 4a og 4b tas ut og erstattes med ressurser i 

ressursbanken. 

 

Forslag til vedtak  

 
Vedleggene 3, 4a og 4b tas ut av Plan for trosopplæring «Gud gir – vi deler». En 

oppdatert oversikt over eksempler på kjernetiltak og noen autentiske eksempler på gode, 

lokale planer publiseres på www.ressursbanken.no som erstatning for disse vedleggene. 
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Saksorientering  

 

Bakgrunn 

Plan for trosopplæring i Den norske kirke «Gud gir – vi deler» ble vedtatt av Kirkemøtet 

2009 (Sak KM 4/09). Kirkemøtets vedtak har følgende fire punkter: 

1. Kirkemøtet vedtar Plan for trosopplæring i Den norske kirke med vedlegg. Planens 

tittel er Gud gir – vi deler. Planen gjøres gjeldende fra 01.01.10. 

2. Kirkemøtet forventer at regjering og Storting oppfyller tidligere vedtak om 

bevilgninger, i hvert fall i den størrelsesorden og takt som var forutsatt. 

3. Kirkemøtet ønsker at den nasjonale planen evalueres regelmessig i samråd med 

relevante kompetansemiljøer. 

4. Kirkemøtet oversender vedlagte forslag til endringer i planen til videre bearbeiding i 

sekretariatet. 

 

Plan for trosopplæring er utviklet på grunnlag menighetenes erfaringer og 

utviklingsarbeid i Trosopplæringsreformens forsøksperiode. Planen er en retningsgivende 

rammeplan og et ressursdokument for menighetens lokale planarbeid. Det forutsettes at 

det i løpet av en treårsperiode fra menighetene kommer i gjennomføringsfasen, 

gjennomføres en involverende planprosess i menighetene. Menighetsrådet sender planen 

til biskopen for vurdering og godkjenning før menighetsrådet foretar det endelige vedtak 

av sin lokale trosopplæringsplan. De første planene ble godkjent innen utgangen av 2010. 

 

I tillegg til selve planteksten, inngår følgende vedlegg i planen: 

Vedlegg 1: Verktøy for utvikling av lokal plan for trosopplæring (planskjema) 

Vedlegg 2: Kjernetekster i en fornyet trosopplæring 

Vedlegg 3: Eksempel på kjernetiltak som kan danne en stamme i en fornyet 

trosopplæring 

Vedlegg 4a: «Størst av alt» - eksempelplan 

Vedlegg 4b: «Smått er godt» - eksempelplan 

 

Kirkerådet støtter opp om menighetenes lokale planarbeid gjennom å tilrettelegge 

evaluering, ha dialog med bispedømmerådgiverne, utvikle opplegg for breddetiltak og 

gjennom å gjøre ressurser for planarbeidet og konkrete tiltak tilgjengelige gjennom en 

digital ressursbank (http://www.ressursbanken.no/). Ressursbanken ble lansert på 

Trosopplæringskonferansen høsten 2012 og gir veiledning og ideer til å lage lokal 

trosopplæringsplan. Her ligger utdrag fra Plan for trosopplæring og utfyllende 

informasjon inn mot grunnlagsarbeid i utviklingen av lokale planer for trosopplæring. 

Her finnes også konkrete eksempler og ressurser til menighetenes utadrettede 

trosopplæring. Ressursene er utviklet av menigheter, barne- og ungdomsorganisasjoner, 

forlag og andre ressursmiljø. Kirkerådets seksjon for barn, unge og trosopplæring er 

redaksjon for ressursbanken. 

 

http://www.ressursbanken.no/
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Det har skjedd videreutvikling siden listen med eksempel på kjernetiltak i vedlegg 3 ble 

utarbeidet i 2009. Flere tiltak er etablert og listen bør oppdateres i forhold til titler og 

beskrivelser av tiltakene. En publisering av eksempellisten i ressursbanken er mest 

hensiktsmessig for slik å ivareta at denne til en hver tid kan være oppdatert.  

 

Trosopplæringsreformen er gjenstand for kontinuerlig evaluering for å ivareta utvikling 

og måloppnåelse i reformarbeidet. I tråd med Kirkemøtets vedtakspunkt 3, var evaluering 

av Plan for trosopplæring hovedoppdrag i evalueringsforskningen av reformen i 2012. I 

rapporten «Lokale trusopplæringsplanar. Innhald og prosess.» (Kåre Fuglseth, Elisabeth 

Haakedal, Ulla Schmidt. KIFO Rapport 2012: 3.) gjennomfører KIFO en analyse av 20 

lokale trosopplæringsplaner som ble godkjent av biskopene i 2010. Under overskriften 

«Lokal tilpassing eller skjemastyring?» (s.103f) reflekterer KIFO slik om den felles 

malen som menighetens lokale plan skal skrives inn i (vedlegg 1), og på effekten av de to 

eksempelplanene i vedlegg 4 i Plan for trosopplæring: 

Dei lokale planane er alle fylt ut etter ein mal i eit elektronisk skjema på Internett […]  

Slike fellesskjema gjer det enklare å samkøyre den nasjonale prosessen, men legg òg 

sterke føringar på den lokale planprosessen. Dette ligg likevel innanfor det ein kan vente 

av ein plan som er ein rammeplan. Ein rammeplan styrer verksemda og skal styre 

indirekte på denne måten. […] 

I tillegg er det altså laga to læreplanmodellar (vedlegg 4a og 4b i den nasjonale planen) 

som er standardplanar for to ulike typar kyrkjelydar. Slike modellplanar kan verke meir 

styrande enn sjølve den formelle planen, og ut frå dei planane vi har sett på, trur vi at 

dette har vore tilfelle. […] 

Lokal tilpassing krev eit stort spelerom. Noko av dette spelerommet var i praksis redusert 

med modellplanane. (s.104) 

 

I forbindelse med opptrykk av et nytt opplag av Plan for trosopplæring «Gud gir – vi 

deler», har behovet for evt. justeringer i dokumentet blitt vurdert. På bakgrunn av 

erfaringer fra biskopenes godkjenning av lokale planer og evalueringsforskningen 

foreslås vedleggene 3 «Eksempel på kjernetiltak som kan danne en stamme i en fornyet 

trosopplæring» og eksempelplanene i vedlegg 4a og 4b tatt ut og erstattet med ressurser i 

ressursbanken.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Kirkerådets budsjett for 2013 har avsatt midler til trykking av nytt opplag av Plan for 

trosopplæring. Den foreslåtte endringen av dokumentet innebærer ikke behov for 

økonomi utover de budsjetterte midlene. 

Arbeidet inngår i det ordinære arbeidet i seksjon for barn, unge og trosopplæring. 


