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Til menighetene og fellesrådene i Den norske kirke, mentorene og bispedømmerådene

Ved utgangen av dette året vil de fleste menighetene i Den norske kirke ha levert sine
trosopplæringsplaner, og de aller fleste vil også ha fått dem godkjent. Med det går
trosopplæringsreformen over i driftsfasen.
Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i 2003. Med mål om å utvikle en systematisk
og sammenhengende trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år, har reformen blitt
gjennomført i Den norske kirke. Fem innledende år med forsøk og utvikling førte fram til
vedtaket om Plan for trosopplæring i Den norske kirke «Gud gir – vi deler» i 2009.
Så fulgte gjennomføringsfasen med prostivis opptrapping, ettersom bevilgningen til reformen
over Statsbudsjettet ga rom for det, fram til alle landets menigheter var omfattet av reformen
fra 2014. De fleste menighetene skal etter planen ha fått godkjent sin lokale plan for
trosopplæring innen utgangen av 2016.
Kirkerådet gjorde i 2004 en avtale med IKO – Kirkelig pedagogisk senter om å ta ansvar for en
obligatorisk mentortjeneste for arbeidet med Trosopplæringsreformen lokalt. Denne avtalen
avsluttes ved utgangen av 2016. Dersom noen av menighetene ikke har fått levert sine planer
ved utgangen av året, og slik trenger videre mentortjeneste, må det gjøres egen avtale om
videreføring gjennom det aktuelle bispedømmekontoret.
IKO Mentor – en ny veiledningstjeneste
IKO tilbyr en mentortjeneste til de menighetene som ønsker å ha veiledning videre. Dette kan
være for å revidere planen, sette nye medarbeidere inn i tenkningen rundt trosopplæringen
eller for å hjelpe til med å gjøre tilpasninger og nytenking. IKO Mentor er en fleksibel
mentortjeneste tilpasset de behov som finnes i menighetene når det gjelder trosopplæring. Det
vil legges vekt på tverrfaglighet og prosessarbeid. Oppdragsgiver kan være menigheter,
samarbeidende menigheter, prosti eller bispedømme.
Se og print brosjyre om IKO Mentor her.
Se også IKOs nettside: www.iko.no/mentor
•

Kontakt Eldbjørg Leinebø Ekre, rådgiver for trosopplæring og undervisning, for flere
opplysninger. Hun kan nås på e-post: eldbjorg.leinebo.ekre@iko.no eller mobil: 416 10
918.

Takk
Kirkerådet takker IKO for samarbeidet om mentortjenesten gjennom 13 år. Mentortjenesten
har bidratt til kompetanseutvikling og nettverksbygging. IKO og Kirkerådet er takknemlige for
dyktige medarbeidere som har vært mentorer i denne perioden. Mentorene besitter verdifull
kompetanse som er en ressurs for fortsatt utviklingsarbeid i Den norske kirkes menigheter.
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