
  

VELKOMMEN TIL 

«NYTILSATTDAG» 
 

En gang i året inviterer vi deg som er ansatt eller vikar i en stilling i kirka i Nidaros bispedømme innen 

undervisning og/eller trosopplæring til nytilsattdag. 

(Du bestemmer selv om du synes du er «nytilsatt». Ta kontakt hvis du lurer!)  

 

Torsdag 30.august 2018 kl 11.00 i Erkebispegården 
 

11.00:       Hverdagsmesse i Erkebispegårdens kapell. Biskop Herborg Finnset er med oss. 
                    (hvis du ikke vet hvor Erkebispegårdens kapell er: Se på bildet over, rød ring markerer der døra er) 

ca 11.45:  Felles innledning og lunsj i møterommet i 2. etg i Erkebispegården 
ca 13.00:  Aud Kristin Saltvik Aasen: «Viktige faktorer for å trives i jobben» 
                  Vigdis Aanderaa Aakre: «Trosopplæringsplaner og andre planer»                   
ca 14.45:  Vi tar en kopp kaffe  
 - Skole/barnehage/kirke-samarbeid  

- Hvordan kan trosopplæring spille på lag med alt arbeid for barn og unge i menighetene? 
- Bruk av nettsida på https://trosopplaring.kirken.no til planarbeid og rapportering 

ca 16.00:    Takk for i dag! 
                    De som vil, kan være med på en times vandring i Domkirka  

PÅMELDING til nytilsattdagen seinest mandag 27. august til 

Vigdis va397@kirken.no  (Gi beskjed om du har spesielle behov når det gjelder mat!) 

 

FØR DU DRAR HJEMMEFRA: 

 Forbered deg på å si to setninger til hvert av punktene: 
o Hvilke forventninger har jeg til jobben? 
o Hvilke drømmer har jeg for arbeidet i menigheten(e)? 

 Er det et emne eller tema du ønsker skal tas opp denne dagen: Gi oss beskjed! 
 Ta med «Plan for trosopplæring GUD GIR - VI DELER» (Hvis du har, hvis ikke får du av oss!) 

 Avklar deltakelse og reise med arbeidsgiver. Reis sammen der det er mulig! 

 For dere med lang reisevei er det mulig å søke om reisestøtte, og for dere i små stillinger er det 
mulig å søke om kursstøtte. Les mer om forutsetninger for reisestøtte og kursstøtte.  

Hilsen 
Aud Kristin Saltvik Aasen (rådgiver undervisning) 
Vigdis Aanderaa Aakre (rådgiver trosopplæring) 
Nidaros bispedømmeråd, 73 53 91 00 
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