
 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 
 

Postadresse: E-post: post.kirkeradet@kirken.no Telefon: +47 23081200 Saksbehandler 
Postboks 799 Sentrum Web:    Telefaks:    Guro Kristin Hellgren 
0106 OSLO Org.nr.:818 066 872     

 

  
Medlemmene i SRO 
 
   
   
   
 
   

 

 
   

  
Dato: 24.09.2018 Vår ref: 17/00429-14 gh753 Deres ref:    

 
 

Referat fra møte i SRO 20.09.18 

 

 

Til stede: Anne Dalen, Elisabeth Torp, Kari Næss Omvik, Tormod Kleiven, Håvard Sporastøyl,  Solveig 

Fiske, Lina Apesland Reisjø, Ingrid Tenfjord (under sak 17, 19 og 20), Silje Letmolie Hjeldsbakken 

(KA), Guro Hellgren 

Guro åpnet møtet med å lese salme nr 899 i salmeboka: Jeg tror på jordens forvandling, før salmen 

ble sunget. 

 

Saker: 

17/18 Godkjenning av referat fra møtet i SRO 25.05.18 

Referatet fulgte vedlagt og ble bekreftet godkjent. 

 

18/18 Oppfølging av handlingsplanen pkt 1, Formidling av kunnskap og kompetanse 

Elisabeth orienterte om sin gjennomgang av materiell som med utgangspunkt i et prosessnotat som 

hadde fulgt innkallingen. Det finnes mange miljø, både i og utenfor det kirkelige, som har utviklet 

mye godt ressursmateriell. Her er både det praksisnære og det som kommer fra akademia viktig. 

Den delen av notatet som gir oversikt over/lenker til ressurser redigeres av Elisabeth og legges på 

nettet slik at flere kan ha glede av det. 

Den delen av notatet som omhandler utfordringer for SRO renskrives (samarbeid mellom AU og 

Elisabeth) og legges ved mandatet for nytt SRO. 

Det er behov for mal for lokale planer. Mye aktuelle ressurser for en slik mal ligger i 

Ressursdokumentet som Ressurssenteret har laget. 

http://www.kirkeligressurssenter.no/uploads/4/0/7/2/40726611/ressursdokument_for_menighete

KR 58.1/18 

http://www.kirkeligressurssenter.no/uploads/4/0/7/2/40726611/ressursdokument_for_menighetens_arbeid_med_seksuelle_krenkelser_2017.pdf
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ns_arbeid_med_seksuelle_krenkelser_2017.pdf  Med utgangspunkt i dette kan det lages en mal og 

et eksempel på ferdig plan som kan legges på nettet. 

Det ble også drøftet om det burde lages en konferanse for oppdragsgivere for frivillige og ansatte. 

Dette modnes og drøftes videre på neste SRO. 

SRO uttrykte stor takk til Elisabeth for den grundige jobben hun hadde gjort. 

 

19/18 Rapport for inneværende SRO-periode og anbefalinger 

Vedlagt innkallingen fulgte utkast til rapport for inneværende periode. Rapporten ble drøftet og SRO 

kom med innspill som sekretæren/AU innarbeider. Det var enstemmig tilslutning til at SRO må 

videreføres.  Redigert rapport legges fram til godkjenning på SRO`s møte i november. Den legges 

fram for Kirkerådets møte i januar 2019. 

 

20/18 Prosedyre ved varsling. Kvalitetssikring. Jfr ref sak 14/18. 

Det er her snakk om et «1.hjelpsark» til oppslag på menighetskontorene. Utfordringen er å gjøre 

teksten kort, konsis og at den har med det mest nødvendige.  

Tormod og Ingrid følger opp saken før neste møte i SRO.  

 

21/18 Sosiale medier og internett (Handlingsplanen pkt 4), jfr ref sak 16/18 

En arbeidsgruppe med medlemmer fra KFUK-KFUM, Ressurssenteret, BUT-seksjonen og 

kommunikasjonsavdelingen har vært i virksomhet siden forrige SRO-møte. Vedlagt innkallingen 

fulgte deres forslag til framdriftsplan. Lina orienterte om arbeidet og fremdriften. Det arbeides med 

å finne en oversikt over hva som finnes på feltet og hva som trengs av nytt materiale. Planen er blant 

annet å produsere en animasjonsfilm om nettvett. Arbeidet blir presentert for «nye» SRO i 2019. 

 

22/18 Åpen post 

-SRO hadde en samtale om rolleforståelse og ansvar man har som leder og at det til tider kan være 

mangler på dette feltet blant ansatte og frivillige. 

-det ble nevnt at blant annet Redd Barna har utviklet gode filmsnutter (Kroppen eier jeg) som kan 

brukes i flere sammenhenger. 

 

23/18: Orienteringssaker 

-KA arbeider med et prosjekt der målsettingen er å samle og utvikle støtte til kateketers og andre 

ansattes arbeid med forebygging og håndtering av overgrep og trakassering. 

-Veilederen: det er et ønske om både en trykket versjon og en nettversjon som kan oppdateres. 

Solveig sjekker med Bispemøtet om de skal stå som medutgiver sammen med KA og KR 

-Novemberkonferansen er i år bare en dag (29.11), men den legges samtidig med Blå Kors sin 

nordiske konferanse (28.11). Disse to konferansene henger faglig sammen med fokus på ungdom. 

 

http://www.kirkeligressurssenter.no/uploads/4/0/7/2/40726611/ressursdokument_for_menighetens_arbeid_med_seksuelle_krenkelser_2017.pdf
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24/18 Eventuelt 

Neste møte i SRO, 23.11.18: de som har anledning, deltar på Røde knapp sitt frokostmøte kl 08.30-

10.00 (frokost serveres fra kl 08.00). SRO holdes i Kirkens Hus kl 11.00-15.00. 

SRO i 2019: onsdag 10. april kl 09-13 

 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Guro Kristin Hellgren  
fung. seksjonsleder  
  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
 
 
 
                                           

 
 
Mottakere: 
Medlemmene i SRO                                  

 


