
 Røa og Sørkedalen menigheter dekker den nordvestre delen av Oslo kommune. Folketallet  
 er ca. 12.000 i Røa og 650 i Sørkedalen, hvorav 70 % er medlemmer i Den norske kirke. 
  
 Røa og Sørkedalen er folkekirker med god lokal forankring, og det arbeides bevisst med å  
 utvikle kirkene som et sentralt møtested i lokalsamfunnet. Det er flere barnehager, fire  
 barneskoler og én videregående skole i soknene. 
  
 Staben i menighetene består av sokneprest, kapellan, trosopplæringsleder og daglig leder  
 på fulltid, samt to kantorer, kirketjener, trosopplæringsmedarbeider og to ungdomsarbeidere  
 i deltidsstillinger. Ungdomsprest og ungdomsdiakon i prostiet har kontorplasser i Røa kirke  
 og er med på å drifte en ungdomskafé i kirkens lokaler. 
  
 Røa menighet driver egen barnehage, som flyttet inn i nye lokaler rett ved kirken i 2016. 

 

Trosopplæringsleder i Røa og Sørkedalen menigheter 
 

- fast 100 % stilling 
 

Om stillingen 
Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100 % stilling som trosopplæringsleder tilknyttet Røa og Sørkedalen menigheter, med 

tiltredelse 1.12.2017 eller etter avtale. 

 

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende  

trosopplæring som vekker og styrker kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud, bidrar til kristen livstolkning og  

livsmestring og utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0–18 år,  

uavhengig av funksjonsevne. 

 

Røa og Sørkedalen menigheter fikk trosopplæringsplanen godkjent i juni 2017. Det er tilsammen ca. 70 konfirmanter i  

året. Leir og musikalarbeid er viktige elementer i konfirmasjonsundervisningen. Det drives også barne- og  

ungdomsarbeid i menighetene i regi av flere kristne organisasjoner. 

 

Arbeidsoppgaver 

* Lede, tilrettelegge og gjennomføre menighetenes trosopplæring i samarbeid med ansatte og frivillige medarbeidere 

* Lede og administrere konfirmantarbeidet i samarbeid med kapellan 

* Videreutvikle og styrke trosopplæringsarbeidet, i samarbeid med menighetenes stab, råd og utvalg 

* Ha ansvar for budsjett og rapportering på vegne av menighetsrådene 

* Følge opp, inspirere og dyktiggjøre frivillige i trosopplæringen, herunder prostiets ledertrening for unge medarbeidere 

 

Kvalifikasjoner 

* Relevant høyere utdanning med kristendom/teologi og pedagogikk i fagkretsen 

* Erfaring fra og interesse for arbeid med barn og ungdom 

* Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

Personlige egenskaper 

* Selvstendig, fleksibel og gode samarbeidsevner 

* Evne til å formidle og inspirere  

* Trives sammen med barn og unge 

* Evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø 

 

Særskilte krav 

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke. 

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29. 

 

Lønnsvilkår 

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor. 

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP. 

 

Søknad sendes 

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Du må bruke Internet Explorer eller  

Mozilla Firefox som nettleser for å få registrert søknad. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om  

brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen. 

 

Lenke til denne siden 

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/401 
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Kontaktperson 
Vigdis Tråsdahl, Seniorrådgiver i personalavdelingen, tlf: 23629352, mobil: 40419061 


