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Kirkens Unge
- en strategisk plattform for forpliktende samhandling om
Den norske kirkes barne - og ungdomsarbeid
Sammendrag
Etter et initiativ fra NorgesKFUK/KFUM
har organisasjonenesom er medlemmerav Samarbeidsråd
for barne- og ungdomsarbeid(SBU)utarbeidet en plattform for forpliktende samhandlingom Den
norskekirkesbarne- og ungdomsarbeid.
Resultatethar blitt til dokumentet KirkensUnge- en strategiskplattform for forpliktende
samhandlingom Dennorskekirkesbarne- og ungdomsarbeid
. De fleste organisasjonenei SBU
undertegnetplattformen 10. januar 2018og har oversendtden til Kirkerådet.Dokumentetligger
vedlagt.

Orientering
I sak 68/16 Samvirke mellom den norske kirke og barne - og
ungdomsorganisasjonene gjorde Kirkerådet følgende vedtak:
1. Kirkerådet ser samvirket mellom barne - og ungdomsorganisasjonene og Den
norske kirke som verdifullt og viktig, jf. Plan for trosopplæring, Gud gir - vi
deler. Et slikt samvirke er nødvendig for å få til en god vekselvirkning
mellom tidsavgrensede trosopplæringstiltak og det kontinuerlige barne - og
ungdomsarbeidet.
2. Kirkerådet ber administrasjonen å videreføre dialogen med ledelsen i alle
barne - og ungdoms - organisasjonene, både i møter med den enkelte
organisasjon og i felles fora, slik som Samarbeidsrådet for barne - og
ungdomsorganisasjonene. I denne sammenheng bes administrasjonen
vurdere behovet for mer formaliserte samarbeidsavtaler. Forholdet til barne og ungdomsorgan isasjonene må seesi lys av den generelle gjennomgangen
av Den norske kirkes relasjon til kirkelige organisasjoner og institusjoner
som Kirkemøtet har bedt om i sak 8/16, pkt. 3f.
Ungdommens kirkemøte (UKM) 2016 vedtok en resolusjon om innmelding av
menig heters barne- og ungdomsarbeid i organisasjoner. Med henvisning til Plan for
trosopplæring, peker UKM på mulighetene som ligger i samarbeid mellom
menigheter og organisasjoner, og siterer fra planens kapittel 6 om samarbeid med
barne- og ungdomsorganisasjoner: «Når det opprettes lag og foreninger i det
kontinuerlige arbeidet i menigheten, er det naturlig at disse meldes inn i en nasjonal
organisasjon. Dette gir et nettverk og tilgang til materiell, ulike arrangement,
lederoppfølging og ressurser.»

Kirkens Unge - en strategisk plattform
Etter et initiativ fra Norges KFUK/KFUM har organisasjonene som er medlemmer av
Samarbeidsråd for barne- og ungdomsarbeid (SBU) utarbeidet en plattform for
forpliktende samhandling om Den norske kirkes barne- og ungdomsarbeid.
Resultatet har blitt til dokumentet Kirkens Unge - en strategisk plattform for
forpliktende samhandling om Den norske kirkes barne- og ungdomsarbeid. De
fleste organisasjonene i SBU undertegnet plattformen 10. januar 2018 og har
oversendt den til Kirkerådet.
Følgende organisasjoner har undertegnet plattformen:
Acta – Barn og unge i Normisjon
Norges KFUK-KFUM
Norges KFUK-KFUM-speiderne
KRIK – Kristen idrettskontakt
Laget – Norges kristelige skoleungdomslag
NLM ung – Norsk Luthersk Misjonssambands Barne- og Ungdomsorganisasjon
NMS U - Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon
return2sender – Den norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse
Skjærgårds LIVE
Ung kirkesang
Søndagsskolen Norge

ImF-UNG – Indremisjonsforbundets Barne- og Ungdomsorganisasjon har ikke
ferdigbehandlet saken.
Blå Kors Ung stiller seg bak intensjonene til plattformen, men har valgt å ikke
underskrive med begrunnelse at «plattformen uttrykker eksplisitt et oppdrag til
underskriverne som går lenger enn det Blå Kors definerer som vårt formål og
oppdrag innenfor diakonien».
Aktuelle tiltak i Kirkerådets årsplan for 2018
I Kirkerådets årsplan for 2018 reflekteres det gjennomgående at samarbeid mellom
menighetenes trosopplæring og barne- og ungdomsarbeidet for øvrig skal styrkes og
utvikles, og at det er et mål å føre dialogene mellom barne- og
ungdomsorganisasjonene fra samtaler til handling. Det er behov for å se kirkens
statistikk og organisasjonenes medlemstall i sammenheng for å få et helhetlig bilde
når det gjelder barne- og ungdomsarbeid i menighetene og organisasjonene.
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Flere konkrete tiltak i Kirkerådets årsplan for 2018 oppfordrer til samhandling
mellom Den norske kirke og de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene. Mange
av disse ligger under hovedmålet «Flere søker dåp og trosopplæring» der økt
samvirke mellom kontinuerlige og tidsavgrensede tiltak i trosopplæringen er et
nøkkelpunkt. Styrking av trosopplæring etter konfirmasjonen i samarbeid med
organisasjonene, videreføres i 2018. Det er i gang et arbeid med å utvikle modeller for
at flere unge får delta på leir etter konfirmasjon, og hvordan leirarbeid kan bidra til å
utvikle eller starte arbeid for ungdom i menighetene. Det er også åpenbare
samvirkemuligheter innen feltene kunst og kultur, diakoni og misjon.
Samvirke med barne- og ungdomsorganisasjonene vil også stå sentralt i arbeidet med
rekruttering av ungdom til kirkelige utdanninger.
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