
Trosopplæring for barn og unge med særskilte behov 

 

Trosopplæringsreformen har helt siden starten i 2003 vært opptatt av tilrettelegging. 

Hovedmålet for reformen var formulert slik i starten:  

«En systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte 0-18, uavhengig av 

funksjonsevne, med et omfang på anslagsvis 315 timer». 

 

Legg merke til «uavhengig av funksjonsevne». Alle døpte er et stort mål. Alle skal skjønne at 

de er invitert. Det skal være plass til alle. Det skal markedsføres som noe som alle kan være 

med på. Alle slags døpte, fra alle slags familier. Da må vi tilrettelegge så godt vi kan, for alle 

slags behov. 

 

Når det gjelder tilrettelegging innen trosopplæringen mener jeg vi må tenkte vidt: 

- Økonomisk tilrettelegging:            gratis, eller lav egenandel, og støtteordninger 

- Sosialt:                                           at det er nok ledere med slik at alle kan bli sett og 

inkludert 

- Både for gutter og jenter:              at aktiviteten bærer preg av ting som kan interessere 

både gutter og jenter 

- Psykisk utviklingshemming:         ha kunnskap, div tilrettelegging i god dialog med 

foreldre 

- Bevegelseshemming:                     tenk kreativt, flyttbare kjøreramper, kjøreskinner 

- Allergier/mat-intoleranse:             få oversikt, spør om råd  i matbutikken 

- Kulturbakgrunn, nye landsmenn:  kunnskap og god dialog med kommunen 

 

I alle invitasjoner bør det stå TYDELIG at man ønsker å tilrettelegge. Noen kirkeansatte har 

vært litt redde for å love for mye, at de skal få henvendelser de ikke kan klare å møte. Men vi 

skal være tydelig på tilbudssiden. Det er et viktig anliggende i trosopplæringsreformen. På 

bispedømmekontoret er det integreringsrådgiver som kan kontaktes og det er også laget en 

oversikt over lokale ressurspersoner som kan kontaktes i hele bispedømmet. 

Vi oppfordrer alle menigheter til å finne en fast formulering om tilrettelegging som limes inn i 

alle invitasjoner, f.eks:  

«Vi ønsker å tilrettelegge slik at alle barn skal kunne delta. Ta kontakt hvis du er i tvil om 

dette passer av ulike årsaker. Gi også beskjed om matallergier og lignende.» 

 

I det nye plan- og rapporteringsverktøyet som ble innført i 2015, spørres det om 

tilrettelegging. Det som er nytt fra tidligere år er at hvis man har utført tilrettelegging på et 

arrangement, skal man huke av på 4 alternativer: Fysiske forhold, sosiale forhold, pedagogisk 

tilrettelegging, eller «annet». 

 

Jeg oppfordrer dere som jobber i trosopplæringen til å se på dette med tilrettelegging som en 

spennende faglig utfordring. Når man jobber med barn og unge med særskilte behov, lærer 

man mye selv. Med en god innstilling og faglige tips på forhånd er det mange ting som går an 

å håndtere.  

 

Frode Eikrem 

Trosopplæringsrådgiver 
 


