Statusrapport kirke på nett pr. august 2019
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Dette er en stikkordsmessig, skjematisk oversikt over status på de viktigste tiltakene nevnt i prosjektplanen for kirke på nett som ble vedtatt av Kirkerådet i
mars 2019. Tiltakene i seg selv er ikke beskrevet i denne statusrapporten, men en beskrivelse av alle tiltakene kan leses i prosjektplanen som ligger på
kirken.no.

Tiltak

Frist iht
prosjektplan

Medlemsundersøkelse

SoMe-konferanse
prester/diakoner

Våren 2019

Status pr. august 2019

Veien videre

Undersøkelsen gjennomført
forsommeren 2019. Det er
utarbeidet en overordnet
rapport.

Analyserapporter
bispedømmevis leveres
30. august. Disse
presenteres for
stiftsdirektører og
bispedømmerådsledere
3. september, fulgt av
medieplaner som
utarbeides sammen med
kommansvarlige i
bispedømmene. Det ses i
tillegg på hvordan
resultatene kan brukes i
videre planlegging av
tiltak, satsinger etc.
Evaluering og referater
skal gjennomgås.
Innholdet i disse vil
avgjøre hvordan arbeidet
tas videre. Junikonferansen tas videre
regionsvis for å skape
engasjement og økt
kompetanse for flere
ansatte. Gode innspill, bl

Konferansen ble gjennomført
5. juni. Evaluering foreligger,
men ikke gjennomgått, det
samme gjelder referater fra
workshopene.

Ny frist
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SoMe-vaktordning

Q1 2019

Videreutvikling av
samarbeidet med
nettkirken

Instaprest/snap-prest

Live bønnestund på
Facebook
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Vi ville vente med å sette i
gang til etter konferansen 5.
juni for å se om vi fikk
rekruttert flere til å delta.
Listen pr i dag teller 6 navn,
det er nok til å sette i gang.
Nettkirkesamarbeidet med
Sjømannskirken pågår som
før, og det diskuteres hvordan
vi best videreutvikler dette.

En av workshopene på
konferansen 5. juni handlet
om innspill på denne ideen

Q1 2019

En grundig vurdering er
gjennomført. Dette pekte på
noen risikoelementer, f eks
mtp personvern. Løsninger
for å sikre dette er funnet.

a knyttet til ideen om
insta/snap-prest, gjør at
arbeidet med dette
fortsetter med litt annen
vinkling.
De som har meldt seg må
vurderes, avtaler inngås.
God fordeling kjønn,
alder, kompetanse (både
prest, diakon og kateket f
eks) og ift samisk er viktig
Tett kontakt med
Sjømannskirken
fortsetter. Det ses også
på synergier ift SoMevaktordningen og de
personene som går inn
der.
Referat fra workshopen
må gjennomgås, sammen
med andre ideer som er
kommet opp. Et
eventuelt forprosjekt
rigges med
referansegruppe med
personer fra nasjonalt,
regionalt og lokalt nivå og
god forankring.
Prøveprosjekt settes i
gang.

I løpet av
september 2019

Q1 2020

Forprosjekt med
endelig vurdering
av og eller ikke
og avsluttes
høsten 2019

Oppstart primo
oktober 2019

Statusrapport kirke på nett pr. august 2019

KR 47.4/19

Tanker til helgen

Q2 2019

Dette arbeidet er ikke satt i
gang

Andakt strømmet på
Facebook

Jan-juni 2019

Noe forsinket foreligger nå
konkrete planer til
gjennomføring

Kirken.no 2.0

Q2 2019

Samleside blogger og
podcast på kirken.no

Q2 2019

All funksjonalitet er ferdig
utviklet og levert. Noe, slik
som feed fra sosiale medier er
implementert på nasjonal
side.
Dette arbeidet er ikke satt i
gang

Tonalitet

Arbeidsgruppe er etablert, og
det er blitt arbeidet med
språk og tonalitet på
kirken.no, bl a på dåpsfeltet.
Det arbeides også med
tonalitet i kirkens SoMekanaler, men et mer
systematisk arbeid må settes i
gang.

Andre tiltak vurderes som
viktigere å komme i gang
med
Aktuelle andaktsholdere
må lokaliserer og format
må foredles før en
forsøksperiode settes i
gang.
Brukerveiledninger må
oversettes og
kommuniseres, nasjonal
side må implementere
nye sidetyper.
Side på kirken.no
opprettes, vi sender ut en
«etterlysning» etter gode
forslag og etablerer en
slik ressursside som vil
være under stadig
utvikling
Må ses i sammenheng
med implementering av
nye sidetyper på
kirken.no. Må lages en
god plan for forberedelse
og systematisk
tilnærming og
gjennomgang av tekster

Oppstart Q1
2020
Oppstart
november 2019

Pågående

Oktober 2019

Q1 2020

22.08.2019

