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Innstilling fra komité B:
Saksorientering:
Plan for dåpsopplæring ble vedtatt av Kirkemøtet i 1991. Etter at menighetene hadde hatt
planen i fem år, ble arbeidet evaluert og rapporten behandlet under Kirkemøtet i 1996.
Kirkemøtet løftet der frem nye utfordringer innenfor dåpsopplæringen, og disse dannet
grunnlaget for den handlingsrapporten som ble utarbeidet for perioden 1997-2001.
Handlingsplanen ble til i et samarbeid mellom Kirkerådet, IKO og bispedømmerådene. Ansvaret
for gjennomføringen, oppfølgingen og evalueringen av tiltakene i handlingsplanen har da også
vært fordelt mellom disse instansene.

Komitéens merknader:
Komiteen er glad for alt som er skjedd av dåpsopplæringstiltak rundt om i bispedømmene og
menighetene i de siste fem årene og det gjennomslag dette har fått i kirken. Dette har gitt
erfaringer og innsikt som vil komme en ny satsing til gode. Noen tiltak har vært vellykket,
andre har ikke fungert like godt, og noen er forblitt uprøvd.
Komiteen har spesielt merket seg de kurs som noen bispedømmer har hatt om dåpssamtalen.
Komiteen mener det er viktig fremover å arbeide for å videreutvikle og kvalitetssikre
dåpssamtalen og ser den planlagte kursrunden om dåpssamtalen 2001-2003 som et viktig
bidrag.
Komiteen vil særlig gjøre oppmerksom på det arbeidet som er gjort med 4-års-fasen, 6-års-fasen
og dåpsklubben TRIPP TRAPP. Komiteen vil oppmuntre til å bygge på de gode erfaringer som
for øvrig er gjort i ulike tiltak.
Komiteen er glad for den satsing som er gjort mulig med hensyn til utvikling av
dåpsopplæringsmateriell på samisk. Det har vært vanskelig å få engasjert personer med språkog kristendomsfaglig kompetanse, selv om Samisk kirkeråd har hatt økonomiske midler til å
lønne slik innsats. Komiteen håper at dette kan finne sin løsning.
Komiteen har merket seg det utstrakte samarbeidet mellom Kirkerådet, IKO og
bispedømmerådene. Dette samarbeidet har bl.a. resultert i et omfattende kursprogram til bruk
regionalt og lokalt. Komiteen verdsetter at man slik har søkt å muliggjøre kurs rundt om i
landet med større deltakelse. Mange kursopplegg har imidlertid ikke blitt realisert, bl.a. som
følge av manglende ressurser. Det er derfor viktig at bispedømmer og menigheter får mulighet
til å bruke det verktøy som utvikles.

Vi vil også uttrykke takknemlighet over det gode samarbeid med barne- og
ungdomsorganisasjonene gjennom kontaktmøter på regionalt og sentralt nivå. Disse
organisasjonenes arbeid for barn og unge utgjør en vesentlig del av dåpsopplæringen innenfor
vår kirke.”
Komiteen ser det som ønskelig at noe materiell som brukes i dåpsopplæringssammenheng kan
produseres til lavere kostnad og dermed brukes i større utstrekning.
Det er behov for kompetanseheving innen feltet, både blant ansatte og frivillige, på ulike plan i
kirken. Vi er innforstått med at dette vil kreve ressurser, både når det gjelder personell og
økonomi.
Komiteen registrerer at det har vært en viss tretthet over planarbeidet i menighetene. Ved en
nyorganisering av dåpsopplæringen blir det derfor viktig å kommunisere dette til menighetene
på en måte som skaper nytt liv og engasjement omkring arbeidet med opplæringen av de døpte.
Komiteen ser det slik at flere av de tiltakene som ikke har fått gjennomslag, må anses som
nødvendige og må få et nytt fokus i tiden som kommer. Vi vil her spesielt fremheve
dåpsopplæring i hjemmet.

Kirkemøtets vedtak:
Kirkemøtet har med glede merket seg at handlingsplan 1997-2001 har bidratt til utvikling av
lokale planer for dåpsopplæring i hele vår kirke.
Kirkemøtet forutsetter at disse planene følges opp og videreutvikles. Kirkemøtet ber Kirkerådet
følge opp rapporten gjennom arbeidet med opptrappingsplan for dåpsopplæring.
I det nære perspektiv bør det legges vekt på å kvalitetssikre dåpssamtalen.
Kirkemøtet tar forøvrig evalueringsrapporten til orientering.
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