
Trosopplæring og 
konfirmasjon med like 

muligheter for alle 
Kurs for nytilsatte 

Borg bispedømme 16. januar 2017



I samme fellesskap –
med like muligheter
• Med “univeresell utforming” menes utforming  av produkter,

omgivelser, programmer og tjenester på en slik  måte at de 
kan brukes av alle mennesker, i så stor utsterkning som 
mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming”.

• Uavhengig av hvem som deltar i kirkens trosopplæring, skal 
lokaler og opplegg i seg selv være universell utformet.

• Dette ligger som grunnforutsetning for hele 
trosopplæringen.    







STØRST AV ALT ER DET NÅR -

•“Når mitt barn får delta i 
trosopplæringen som et helt 
vanlig barn, og blir inkludert i 
fellesskapet akkurat som andre
barn”.  



STØRST AV ALT ER DET NÅR -

•“Når vi ser barn og unge, 
uavhengign av funksjonsevne, 
bygger fellesskap sammen, blir kjent
med hverandre, praktsierer troen
sammen, bistår hverandre, lærer av
hverandre, respekterer hverandre…”   



Ansvar og forpliktelse

•Den norske kirke er forpliktet til å gi barn og unge 
like muligheter for deltakelse i trosopplæring og 
konfirmasjon.

•Kirkens forpliktelse er både begrunnet i norsk 
lovverk og i kirkens læregrunnlag.

•Denne forpliktelse er videre konkretisert og 
synligjort i kirkens visjoner, planer og 
enkeltuttaleser vedtatt av Kirkemøtet og Kirkerådet.



Den norske kirkes trosopplæring

•Kjennetegn:
Alle barn og unge får like muligheter til deltakelse 
og tilhørighet, uavhengig av funksjonsevne og 
behov.

•Målsetting:
Å skape en arena hvor barn og unge, uavhengig av 
funksjonsevne og behov, praktiserer troen sammen. 



Kirkemøtesak 9/12 og 9/15

•«Alle mennesker skal ha samme 
muligheter for å delta og høre til i 
den lokale kirkes fellesskap som 
likeverdige medlemmer, uavhengig 
av funksjonsevne og livssituasjon». 



Opplevelse av tilhørighet

•Mestring og muligheter.

•Å bryte grenser.

•Å bistå hverandre - gjensidig.

•Tilhørighet, mangfold og tilrettelegging.



Med rettighet følger forpliktelse

•Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

•«Med indirekte diskriminering menes enhver 
tilsynelatende nøytral bestemmelse, 
betingelse,  praksis, handling eller unnlatelse 
som fører til at personer på grunn av nedsatt 
funksjonsevne stilles dårlige enn andre» 



Hva innebærer dette?

•At mye av menighetstenkningen må
legges om.

•At mye av vårt menighetsarbeid kan
være direkte lovstridig, og brudd på
menneskerettighetene om alles rett til
deltakelse.



Å forandre tanken

•Tilbake til start
•Reorientere

holdninger og tanker
•Få et nytt syn/bilde





Hvordan forandres holdningene?

•

?



Hele menighetens
oppdrag og ansvar

•En menighetstenkning
•En menighetsidiologi
•En menighetsfilosofi
•That’s it



Et forpliktende utgangspunkt

•KA vil understreke at det vil være den lokale 
kirke som sitter med hovedansvaret for å 
tilby en trosopplæring for alle, uavhengig av 
funksjonsevne. 

•Samtidig har både kommunen og foreldrene 
ansvaret for at dette skal bli mulig. 



I alle ledd
•Menighetsråd

•Trosopplæringsutvalg

•Kirkeverge

•Fellesråd

•Alle ansatte

•Menigheten



Likeverdig fellesskap =  
mangfoldig felleskap



Trosopplæring med alle

Fysisk 
funksjonshemning
•Blind/svaksynt
•ADHD/ADD/Autisme
Asperger/Tourette

Døv/
hørselshemmet
•Utviklingshemning

•Multihandikap



Trosopplæring med alle

Lese-
skrivevansker
•Epilepsi
•Diabetes 

Astma
•Allergi
•Adferdsvansker
•Angst



Tallmateriale

•3 – 5 prosent av barn og unge under 18 år 
har ADHD. (en i hver skoleklasse)

•50 – 70 av 10000 har Asberger syndrom

•5000 autister i Norge 

•Mellom 1 og 2 prosent av befolkningen har  
Tourette syndrom

•Barn og unge som har behov for en særskilt 
oppmerksomhet/til rettelegging.  



Synliggjort i 
trosopplæringen
I trosopplæringen opplever barn 
og unge at de er elsket av Gud og 
av hverandre.
Her får alle bekrefte sitt 
menneskeverd 
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“Grunnkommunikasjon”

• Menigheten

• Lokalsamfunnet

• PP-
tjenesten/habiliteringstjenesten/
skole/helsesøster

• Interesse/brukerorganisasjoner



• Menighetsblad

•Lokalavis

•Facebook

•Nettsider

•Invitasjoner



Møte med foreldre/foresatte

•Usikkerhet

•Tenker ikke i de bane

•Tror ikke kirken kan “levere”

•Slitenhet

•Orker ikke å kjempe på flere arenaer

•Min sønn blir ikke inkludert



Direkte kontakt 

•Direkte kontakt med foreldre
•Kontakt med besteforeldre
•Sikre at informasjonen blir 
mottatt



Langsiktig utvikling av tillit

•Det gode møte med deg

•Høre fra andre om det gode møtet
de hadde meg deg.

•Barn og unge som har den gode
opplevelsen og fortelle denne videre



Tillitsforhold

•Den gode dialog med 
foreldre/foresatte.

•Tid til å bli kjent.

•Skape tillit.



Oppsøkende virksomhet

•Hva kan vi gjøre for 
dere?



Plan for oppfølging og kontakt

•Opprette kontakt

•Følge opp kontakten



Kartlegging

•Bli kjent med barnet/den unge

•Interesser

•Livsgleder

•Behov

•Ønsker

•Å være oppmerksom på

•Det ordner seg…



Personlig assistanse

•Når personlig assistanse er nødvendig  for å 
oppnå likeverdig deltakelse i trosopplæringen 
i tros- eller livssynssamfunn, vil det være 
kommunene, med utgangspunkt i Helse- og 
omsorgstjenesteloven, som har ansvar for å 
finansiere dette. 

•En presisering av søknadsprosedyren.  



Transport

•Fylkeskommunens ansvar.

•Menighetens diakoni.

•Foreldre.



Ansvar for ledsager

Det vil derfor være nødvendig for den lokale 
kirke å bygge relasjoner til kommunens ledelse 
og få på plass en felles forståelse ut i fra 
Kirkelovens § 14g og  15e, og ut i fra Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 1 – 1 og 3 – 1. 

Kirkeverge/fellesråd på banen.

Få til tjenlige ordninger.

Forholdet til foreldrene.



Kirkevergen på banen

•Kirkevergen og det kirkelige 
fellesråd må ta ansvar.
•Dialog med kommunen. 



Mangfold og ulike muligheter

• Ingen skal hindres i å delta.

• Men vi kan gjøre forskjellige ting.

• Fordi vi er ulike 

• Og har forskjellige behov. 





Universell aktivitet

• Gjøre ting sammen

• Hjelpe hverandre.

• Lære av hverandre

• Bli kjent

• Trenger hverandre



Bibelfortellingene

•Gjøre det sammen
•Synliggjøre
•Fortelle det
•Oppleve det



Kunnskap

•Litteratur

•Foresatte/foreldre

•Ressurspersoner

•Skole/PP-
tjenesten/habiliteringstjensten



Klart vi får det til

•Å få det under huden

•Som det selvfølgelige

•Slik er det med den saken

•Dette er spennende

•Dette er utviklende

•Dette er trosformidling i praksis

•Klart vi kan – klart vi skal få det til   



Å skape en HEL kirke 

•En kirke med 
og av alle 



• Spesialprest Tor Ivar Torgauten

• tit@kirken.no

• Borg bispedømme

mailto:tit@kirken.no

