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Sak 9/15

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 10/15

Godkjenning av referat
Utsendt: referat fra FABV 21.05.15
Referatet godkjennes ved rutine for tilbakemelding på e-post etter utsending.
Vedtak:
Referatet tas til orientering

Sak 11/15

Orienteringer
Utsendt:
- Oversikt over faglig oppfølging i bispedømmene
- Rapport fra forskningsprosjekt om ABV
- Brita Hardeberg: ABV i Den norske kirke 1988-2011

a. Oppnevning av nestleder fra KA
KA har oppnevnt Linn Maria Kierulf til nestleder for fagrådet.
b. Status oppnevning av fagrådsmedlem fra KA
KA avventer forslag fra Diakonforbundet. KA vil foreta oppnevning innen
15. november.
c. Oversikt over aktive veiledere
Oppdatert oversikt ble delt ut i møtet, det manglet foreløpig informasjon
fra tre bispedømmer.
d. Behov for nye veiledere i bispedømmene
Oversikt ble delt ut i møtet. Åtte av elleve bispedømmer har svart og
meldt inn et behov for 30-35 veiledere i løpet av en femårsperiode, hvorav
25-28 med tanke på et AVU med oppstart i 2016.
e. Oversikt over faglig oppfølging i bispedømmene
Redegjørelse for veiledening på veiledning og annen fagoppfølging var
utsendt.
f. Brev om ABV til bispedømmene
Informasjon om ny struktur sendt ut til alle biskoper og bispedømmeråd.
g. Orientering fra forskningsprosjekt om AVB
Saken følges opp med presentasjon under landskonferansen.
h. ABV i Den norske kirke 1988-2011
PDF av Brita Hardebergs mastergradsoppgave var utsendt.
i.

Mentorprogrammet – ressursprest. no
Sekretær informerte om planlagt møte med Bernt Ramslid og Verner
Bakke fra prosjekt ressursprest.

Vedtak:
Redegjørelser tas til orientering

Sak 12/15

Opplegg for ny arbeidsveilederutdanning
Utsendt:
Rapport fra AVU 2009-2012
Brev til læresteder om AVU
Kursbeskrivelse fra TF med vedlegg
Kursbeskrivelse fra MF
Momenter fra samtalen:
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Det vil være krevende å forene et studium på 60 studiepoeng over to år uten
delvis permisjon og tilsvarende vikarordninger.
Evalueringen av AVU 2009-2012 viser tydelig behovet for at et studieløp på tre år
må være en forutsetning dersom erfaringer fra veiledningspraksisen skal kunne
reflekteres inn i helheten av utdanningen.
Personer med bred arbeidsveiledererfaring bør involveres i kursutvikling og
kursledelse. Det bør engasjeres aktive veiledere som veiledere i kurset.
Prester og andre kirkelige medarbeidere i tjeneste bidrar inn i kursutviklingen
så langt det er mulig.
Det må avklares ordninger for frikjøp og bruk av veiledere i kurset, blant
annet i lys av ny arbeidstidsavtale for prester.
Tverrfaglighet må tilstrebes. Det må tilrettelegges for at søkere fra
fellesrådslinjen kan delta på kurset.
Vedtak:
1. Fagrådet har mottatt redegjørelse for planlagte utdanningsprogram innen
arbeidsveiledning fra Teologisk fakultet og Menighetsfakultetet. Fagrådet
vil på generelt grunnlag legge vekt på at personer med
arbeidsveiledererfaring inngår i kursledelsen, at aktive arbeidsveiledere
medvirker som gruppeveiledere i gjennomføring av
arbeidsveilederutdanningene, og at prester og andre kirkelige
medarbeidere i tjeneste bidrar inn i kursutviklingen så langt det er mulig.
2. Fagrådet viser til den innsendte kursbeskrivelsen fra Menighetsfakultetet
og vil understreke verdien av at flere fagmiljø bidrar i det langsiktige
arbeidet på dette fagområdet. Den fremlagte beskrivelsen fremstår som
interessant, men det synes å gjenstå et utviklingsarbeid før tilbudet kan
godkjennes som arbeidsveilederutdanning for Den norske kirke. Fagrådet
vil invitere Menighetsfakultetet til dialog om mulighetene for et slikt
utviklingsarbeid.
3. Fagrådet viser til redegjørelse for planlagt utdanningstilbud fra Teologisk
fakultet med prosjektbeskrivelse og evaluering fra tidligere gjennomført
arbeidsveilederutdanning. Innsikter fra evaluering sist bør innarbeides før
oppstart av ny utdanning. Fagrådet vil invitere TF til videre dialog om
rammene for kurset med tanke på mulig godkjenning og oppstart av
arbeidsveilederutdanning i 2016.
4. Oppstart av veilederutdanning forberedes i samarbeid med departement,
bispedømmer og fellesråd med avklaringer om økonomi og deltakertall.

Sak 13/15

Mandat og retningslinjer
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Følgende momenter ble drøftet:
a) Ved gjennomgang av fagrådets mandat i sak 2/15 ble det stilt spørsmål om
behov for ordning med vara siden mandatet ikke sier noe om dette. En
varaordning bør ivareta den sammensatte kompetansen i fagrådet.
b) Under behandling av samme sak (2/15) ble det påpekt en språklig mangel i
retningslinjenes punkt 6 om hvem som kan delta i veilederutdanning.
c) Ved gjennomgang av tidligere retningslinjer for ABV (jf sak 14/15), ble det
påpekt at de nye retningslinjene ikke sier noe om aktive veilederes
forpliktelse til faglig oppdatering og å motta veiledning på veiledning.
Vedtak:
1. Etter en gjennomgang av retningslinjene vil fagrådet fremme følgende
forslag til oppdragsgiverne om presiseringer i mandatet for fagrådet
og i retningslinjene for ABV:
- Retningslinjene punkt 6 andre avsnitt endres slik at ny
formulering blir: Arbeidsveilederutdanning er et
videreutdanningsprogram på masternivå for prester, kateketer,
diakoner eller andre kirkelige medarbeidere som har minimum
to års yrkeserfaring fra kirkelige tjeneste.
- I forlengelsen av nåværende punkt 6 tilføyes: Veiledere som
benyttes til ABV har ansvar for å vedlikeholde sin
veiledningskompetanse og å delta i veiledning på veiledning.
2. Fagrådet ber om å få fremlagt forslag til varaordning i mandatet som
sikrer den sammensatte kompetansen i fagrådet.

Sak 14/15

Behov for utfyllende veiledninger og prosedyrer
Utsendt: Reviderte retningslinjer ABV – Vedtatt av Fagråd for
arbeidsveiledning i Presteforeningen, 29.04.2014.
I sak 7/15 vedtok fagrådet å gå gjennom ABV-permen for å avklare hvilke
ordninger som eventuelt bør presiseres innenfor den nye forvaltningen av
ABV. En arbeidsgruppe med Marit Bunkholt, Linn Maria Kierulf og Inge Westly
la fram redegjørelse og forslag i saken.
Vedtak:
For å skape tilstrekkelig forutsigbare rammer i arbeidet med utvikling og
godkjenning av AVU, ser fagrådet behov for presiseringer av hva som ligger i
retningslinjenes punkt 1 om «en utviklet faglig metodikk i ABV-arbeidet», og i
definisjonen av arbeidsveilederutdanning i punkt 6. En arbeidsgruppe med
Marit Bunkholt, Linn Maria Kierulf og Inge Westly bes om å legge frem utkast
til Bispemøtets nettsider med presentasjon av ABV-ordningen, presisering av
rammer for arbeidsveilederutdanning og prosedyrer, samt krav ved
ekvivalering av annen arbeidsveilederutdanning.
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Sak 15/15

Nasjonal ABV-konferanse våren 2016
Utsendt: Forslag til rammer for ABV-konferanse
Det vises til behandling i sak 7/15. En arbeidsgruppe med Inger Jeanette
Enger, Monica Skaalerud og Jan Ivar Vorren la fram forslag til rammer og
innhold for en ABV-konferanse våren 2016.
Momenter fra samtalen:
 Forskningsprosjektet om ABV blant medarbeidere innen trosopplæringen
bør presenteres på konferansen.
 Konferansefasiliteter og godt faglig innhold bør prioriteres.
 Det er behov for å samle de administrative ansvarlige på bispedømmenivå
sammen med representanter for ABV-veilederne.
 Konferansen har vært viktig for å gi impulser og faglig utvikling på tvers av
bispedømmer.
 En ramme på to dager kan gi rom for: Første dag, en bredere faglig
samling. Andre dag, drøfting med administrativt ansvarlige på
bispedømmenivå.
 Nærmere tidsrammer for første dag avklares mot flytider.
 BM og KA må avklare budsjettmessige rammer.
Vedtak:
ABV-konferanse våren 2016 forberedes innenfor følgende rammer:
1. ABV-konferansen arrangeres 20. – 21. april 2016 på egnet sted i nærheten
av Gardermoen.
2. Første dag tilrettelegges som fagkonferanse som også inkluderer
representanter for veilederne i bispedømmene, tentativ tidsramme kl 1018. Møte med ABV-ansvarlige på bispedømmenivå fortsetter andre dag,
fram til lunsjtid.

Sak 16/15

Forslag til arbeidsplan og budsjett for fagrådet for 2016
Forslag til arbeidsplan ble lagt fram sammen med utkast til budsjett. Endelige
økonomiske rammer må avklares med BM og KA. Etter drøfting kom fagrådet
fram til følgende punkter til plan for 2016:
1. Legge til rette for ny omgang med AVU i samarbeid med aktuelle
læresteder
2. Gjennomføre Landskonferanse for ABV 20. – 21. april 2016
3. Utarbeide veiledning om ABV, AVU og ordning for ekvivalering til
Bispemøtets nettside
4. Følge opp arbeidet i bispedømmene med ABV og samarbeidsorgan
mellom fellesråd og bispedømmer
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5. Delta med representanter på nordisk arbeidsveilederkonferanse i
København 14. – 17. juni
6. Veilede og godkjenne ved ekvivalering etter behov
Vedtak:
Det fremlagte forslag til arbeidsplan ble vedtatt med endringer. Bearbeidet
forslag til budsjett for fagrådets arbeid legges frem i neste møte.

Sak 17/17

Møte med PF / avtroppende fagrådsleder og sekretær
Tidligere leder Erik Haualand og sekretær Per Kristian Aschim deltok på vegne
av Presteforeningen og det tidligere Fagråd for arbeidsveiledning (FRAR).
PF fremhevet retningslinjene utarbeidet av det tidligere fagrådet og Brita
Hardebergs fremstilling om ABV-historien og oppfordret til at disse brukes
som ressurser også i det nye fagrådets arbeid. De fremhevet betydningen
FRAR hadde hatt som verksted for fagutvikling i forbindelse med AVUkursene. Det er behov for arenaer hvor det faglige engasjementet kan
opprettholdes og videreføres. Man bør videreføre satsing på landskonferanser
for ABV hvor også veiledere kan delta. Man viste til de gode erfaringene med
Norges modell innenfor den nordiske konteksten, og oppfordret til å sørge for
det faglige vedlikeholdet blant utdannete veiledere.
Inger Jeanette Enger fra FABV viste til verdien av at de hovedanliggender som
ble fremført kan ivaretas innenfor en struktur hvor både KA og BM har en
rolle.
Vedtak:
1. FABV merker seg synspunktene fra Presteforeningen og det avtroppende
Fagråd for arbeidsveiledning.
2. FABV understreker betydningen PF og de tidligere fagråd for
arbeidsveiledning har hatt for utviklingen av arbeidsveiledning i Den
norske kirke og takker for arbeidet som er lagt ned.

Neste møte – Gardermoen: 17. desember tentativt kl 08.30
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