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MAL FOR HELHETLIG MENIGHETSPLAN 
Dette er svarskjema for høring om mal for helhetlig menighetsplan. På www.kirken.no/hoeringer ligger 

oversikt over spørsmålene i svarskjemaet som kan brukes i forberedelse av svar før det legges inn i skjemaet. 

JEG SVARER SOM: 

SVARALTERNATIVER:  

 Menighetsråd 
 Kirkelig fellesråd 

 Ansatt enkeltperson 

 Fagforening 

 Bispedømmeråd 

 Biskop 

 Folkevalgt enkeltperson 

 Enkeltperson engasjert som frivillig 

 Studiested 

NAVN PÅ KONTAKTPERSON FOR HØRINGSSVARET 

 

E-POST TIL KONTAKTPERSON FOR HØRINGSSVARET 

 

AUTOMATISK GENERERT INFORMASJON 

HVOR NYTTIG VURDERER DU DEN FORESLÅTTE AUTOMATISK GENERERTE INFORMASJONEN SOM 

HENTES FRA MENIGHETENES ÅRSSTATISTIKK, MEDLEMSREGISTERET OG STATISTISK 

SENTRALBYRÅ? 

SVARALTERNATIVER:  

1. Lite nyttig 

2.  

3.  

4.  

5. Svært nyttig 

HAR DU KOMMENTARER TIL DEN FORESLÅTTE AUTOMATISK GENERERTE INFORMASJONEN? 

 

MENIGHETENS EGEN GENERELLE INFORMASJON 

Det er lagt til at menighetene skal fylle inn egen informasjon i feltene: kontekst, utfordringer, ressurser og 

satsninger. Menighetene fyller her inn så lite eller mye de ønsker. 

http://www.kirken.no/hoeringer
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HVORDAN VURDERER DU ANTALL FELTER (FIRE)  SOM MENIGHETENE SKAL FYLLE INN? 

SVARALTERNATIVER:  

 For mange 

 Et godt antall 

 For få 

HAR DU ANDRE KOMMENTAR TIL INFORMASJONEN SOM DET ER FORESLÅTT AT MENIGHETEN 

LEGGER INN SELV? 

 

FLYTTE TEKST FRA TROSOPPLÆRING TIL HELHETLIG MENIGHETSPLAN 

I dokumentet «Bakgrunnsdokument om mal for helhetlig menighetsplan» er det beskrevet hvordan tekst som 

er fylt inn i menighetens plan for trosopplæring kan flyttes over til helhetlig menighetsplan. 

 

Hvordan opplever du forholdet mellom det menigheten har skrevet i sin trosopplæringsplan, og helhetlig 

menighetsplan? 

HVA TENKER DU OM FORHOLDET MELLOM DET MENIGHETEN HAR SKREVET I  SIN 

TROSOPPLÆRINGSPLAN, OG HELHETLIG MENIGHETSPLAN? 

SVARALTERNATIVER:  

1. Det er vanskelig å se hvor tekst fra menighetens plan for trosopplæring passer inn i malen for helhetlig 

menighetsplan 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Det er lett å se hvor tekst fra menighetens plan for trosopplæring» passer inn i malen for helhetlig 

menighetsplan 

6. Vet ikke 

HAR DU KOMMENTARER TIL DET MENIGHETEN SKAL FLYTTE OVER FRA S IN 

TROSOPPLÆRINGSPLAN TIL HELHETLIG MENIGHETSPLAN? 

 

AKTIVITETER 

Om tiltakene er det foreslått at man skal kunne fylle inn: 

- Navn på aktivitet 

- Målgruppens alder (kan gi en oversikt over hvor mange medlemmer som finnes i denne aldersgruppen og 

over hvilke grupper menigheten har tiltak for) 

- Målgruppens livssituasjon 

- Hvordan jobbes det med frivillighet knyttet til tiltaket? 

- Hvordan jobbes det med kommunikasjon knyttet til tiltaket? 

- Tid for gjennomføring (legger grunnlag for å generere årshjul) 

- Rapport fra gjennomføring av aktivitet 
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De uthevede feltene blir obligatoriske. 

HVA TENKER DU OM INFORMASJONEN SOM ETTERSPØRRES OM HVER AKTIVITET? 

SVARALTERNATIVER:  

 Er for detaljert 

 Har et godt detaljnivå 

 Er på et for generelt nivå 

HAR DU ANDRE KOMMENTARER TIL INFORMASJONEN SOM MENIGHETEN SKAL FYLLE INN OM 

SINE AKTIVITETER? 

 

FAGOMRÅDER 

Aktivitetene i helhetlig menighetsplan skal merkes med hvilke fagområder aktiviteten tilhører. Et 

minimumsalternativ ville være å kun merke dem med «trosopplæring», «kirkemusikk» og/eller «diakoni», som 

er de tidligere sektorplanene som skal inn i helhetlig menighetsplan. Samtidig har mange menigheter 

aktiviteter som ikke er så lett å legge inn i ett av disse alternativene. 

 

Alternativene som er foreslått, er derfor: 

- Trosopplæring 

- Musikk og kultur 

- Diakoni 

- Gudstjeneste 

- Misjon 

- Religionsdialog 

- Barnehage/skole-kirke-samarbeid 

- Pilegrim 

- Samarbeid med andre institusjoner i lokalsamfunnet 

- Økumenisk 

 

En aktivitet kan merkes med flere temaer og slik uttrykke at det er tverrfaglig. 

HVA SYNES DU OM ANTALLET FAGOMRÅDER? 

SVARALTERNATIVER:  

 Jeg synes dette er for mange alternativer 

 Jeg synes dette er et godt antall alternativer 

 Jeg synes dette er for få alternativer 

 

HAR DU ANDRE KOMMENTARER TIL FAGOMRÅDENE SOM MENIGHETENE KAN MERKE 

AKTIVITETER MED? 
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VEILEDNINGSTEKSTER 

Mal for helhetlig menighetsplan skal inneholde veiledningstekster som hjelper menighetene i utfylling av 

malen. I malen som er sendt på høring, ligger det en veiledningstekst under innledningen og fire 

veiledningstekster til det menigheten skal fylle ut av egen generell informasjon. 

HAR DU KOMMENTARER TIL VEILEDNINGSTEKSTENE SOM LIGGER I SELVE MALEN? 

 

HAR DU ANDRE TILBAKEMELDINGER TIL SELVE MALEN FOR HELHETLIG MENIGHETSPLAN? 

 

HAR DU KOMMENTARER TIL BAKGRUNNSDOKUMENTET SOM FORKLARER TENKINGEN BAK OG 

BRUKEN AV MAL FOR HELHETLIG MENIGHETSPLAN? 

 

Høringssvaret ditt er straks registrert. Takk for dine innspill. 
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