
 

Spørsmål til prosjektsøknad 

Menigheter kan søke om å få en ressurs til å lede et frivillighetsprosjekt. Frivillighetskonsulenten vil lede 

prosjektet på oppdrag fra menighetsrådet og i samarbeid med ansatte og frivillige i menigheten. Detaljert 

prosjektplan utarbeides av prosjektleder og prosjektgruppen etter tildeling.  

 

Et frivillighetsprosjekt tar utgangspunkt i menighetens egne definerte behov i frivillighetsarbeidet, og kan være på 

overordnet nivå eller knyttet til konkret oppgaveløsing i menigheten. 

 

Se veilederen for mer informasjon. 
 

1. Menighet 

 

2. Tittel på prosjektet 

• Beskrivende for prosjektet – forteller hva prosjektet handler om  
 

3. Kontaktperson for prosjektet 

 

4. Prosjektgruppe 

• Frivillighetskonsulent er prosjektleder. 

• Prosjektgruppe (fokus på drift og gjennomføring) (Navn og tilhørighet) 
En ideell prosjektgruppe har 5-6 deltakere. Det er en fordel om den består av personer med ulik 

kompetanse, og som på ulike måter vil berøres av prosjektet. Det vil kunne hjelpe både til god 

forankring til å kunne se løsninger fra ulike perspektiver. 

 

5. Kort sammendrag 
• Målsetning –  

• Behov –  

• Målgrupper –  

 

6. Behov 
Her skal dere komme med alle de gode argumentene for hvorfor det er viktig å satse på dette 

prosjektet 

• Hvorfor er det behov for dette prosjektet akkurat her, akkurat nå? 

• Hva er dagens situasjon? 
 

7. Forankring 
• Prosjektet må ha forankring i stab/ menighetsråd (avkrysningsspørsmål) 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/bergen/dokumenter/div-adm/frivillighetsteamet%20i%20bergen%20kirkelige%20fellesr%C3%A5d.%20ordning%20og%20tilbud%20samt%20veiledning%20og%20kriterier%20til%20prosjekts%C3%B8knad.%20v1.0%20aug%202021.pdf


 

8. Målsetting og visjon 

Hovedmål 

Delmål: Underordnede mål - steg på veien- for å nå hovedmålet. Må være spesifikke og målbare. Når 

alle delmål er oppnådd er hovedmålet oppnådd. 

Delmål 1:  

Delmål 2:  

Delmål 3: 

Visjon: Den langsiktige effekten av at hovedmålet nås. Ønsket langtidseffekt for menighetens 

oppdrag. Visjonen har til hensikt å skape retning og motivasjon. 

 

9.  Målgruppe 

Hvem vil berøres av prosjektet, og hva vil de få ut av at hovedmålet nås?  

Tips: 

Ikke tenk bare på de umiddelbare målgruppene. Dersom det startes opp en turgruppe i menigheten 

er deltakerne en tydelig hovedmålgruppe. Men er det også andre målgrupper? For eksempel andre 

familiemedlemmer? Ansatte? Frivillige? Hvis dere klarer å argumentere godt for hva de enkelte 

målgruppene kan få ut av prosjektet vil dette styrke prosjektet fordi det viser at det har et bredt 

nedslagsfelt. 

 

10.  Prosjektets bærekraft  

• Hvordan sikrer man at prosjektet kan stå på egne ben og kunne videreføres av menigheten når 
prosjektperioden er ferdig? 

• Hvilken overføringsverdi har prosjektet til andre menigheters arbeid? 

• Hva er de største hindrene for at prosjektet kan lykkes? 

• Kan prosjektet ha overføringsverdi til andre menigheter, og bidra til kunnskapsdeling? 

 


