– Vi er hverandres arbeidsmiljø

I dag blir høstens store medarbeiderundersøkelse sendt ut. Er du ansatt i mer enn 30 % stilling, skal du
motta en e-post fra en adresse som slutter med @surveys.ramboll.com. Finner du den ikke i løpet av dagen
bør du sjekke søppelpostkassen og ta kontakt med Rambøll om du ikke har mottatt den. Les mer her.
Undersøkelsen er viktig for å kartlegge arbeidsmiljøet i Den norske kirke, både hva som er bra og hva som
kan forbedres. En høy svarprosent er helt avgjørende for at oppfølgingen på lokalt, regionalt og nasjonalt
nivå kan bidra til forbedring.
Dette er en nasjonal undersøkelse for alle ansatte som oppfyller kriteriene. Undersøkelsen er laget av
representanter fra fagforeningene, fellesrådene, Kirkerådet og KA – i samarbeid med konsulentselskapet
Rambøll. Frist for å svare er 15. oktober.
Vi er hverandres arbeidsmiljø. Derfor er det også alles ansvar å bidra til at det blir best mulig. Et viktig
bidrag er å svare på denne undersøkelsen. Lykke til!
Ingrid Vad Nilsen
Direktør i Kirkerådet

Les mer om undersøkelsen

Smittevernveilederen avvikles
Lørdag 25. september ble Den norske kirkes
smittevernveileder avviklet. Du vil fortsatt finne
informasjon på kirken.no/korona, men hurtiglenken vil
ikke ligge på forsiden av kirken.no.

Les mer

Velkommen til kirken-ressurser
Endelig kan vi ønske velkommen til kirken som før. I
ressursbanken finner du nye smittevernsplakater og
annet ressursmateriell for en helt normal
kirkehverdag, på både bokmål og nynorsk.

Les mer

Vi møtes på Diakonikonferansen
Nå er det mulig å møtes ansikt til ansikt på
konferanse igjen. Diakonikonferansen arrangeres
fysisk og samtidig på tre steder; Tromsø, Sandnes og
Oslo, og delvis digital – på de samme stedene.

Les mer

Forskning på kristne migranter
En ny rapport viser hva som finnes av forskning på
migrantmenigheter og kristne migranter i Norge. Nå
lyser Kirkerådet ut midler til forskning for å få mer
kunnskap på feltet.

Les mer

Høringsfrist for kommuner
Saken om kirkelig organisering er på høring. For
kirkelige instanser er høringsfristen 1. desember.
Kommuner og offentlige instanser har fått en kortere
høring med færre spørsmål. Denne har høringsfrist
15. oktober.

Les mer

Webinarer og frokostmøter

Sorgstøttearbeid for ungdom
30. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Hva gjør vi med kirkebygg som blir til overs?
7. oktober kl 09.00: Les mer og meld deg på her
KFUK-KFUM Forandringshuset og Den norske kirke
14. oktober kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Kirkelig kulturarv
21. oktober kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Enhetsarbeid i polariseringens tid? Om økumenisk arbeid og avtaler
14. oktober kl 09.00: Les mer og meld deg på her

Se full webinaroversikt og opptak av tidligere webinarer på ressursbanken.no/webinar

Fikk du med deg disse sakene?

Søk om stipend

Minneord om Ole Nordhaug

Bli med på OD-dagen!

Jobber du med kirkelig
undervisning eller diakoni? Nå kan
du søke om støtte til å
gjennomføre studier for å
kvalifisere til kateket eller diakon.

– En arbeidssom, praktisk,
nytenkende og initiativrik
kirkeleder, skriver biskop i Møre
Ingeborg Midttømme og preses
Olav Fykse Tveit.

Kirkeansatte er utfordret til å ta
med seg elever på OD-dagen 4.
november. Minstepris er 300 kr for
ungdomsskoleelver og 400 kr for
videregåendeelever.

Les mer her

Les mer her

Les mer her

Nyhetsbrevet sendes til ansatte, frivillige, folkevalgte og andre interesserte i Den norske kirke. Har du fått
det videresendt kan du melde deg på nyhetsbrevet i dette skjemaet.

Vil du melde deg av nyhetsbrevet? Trykk her

post.kirkeradet@kirken.no

