
 

  

 

DEN NORSKE KIRKE 

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 
 

 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, 

Samisk kirkeråd  

E-post: post.kirkeradet@kirken.no  Telefon: 23 08 12 00 Saksbehandler  

 Postboks 799 Sentrum  Web: http://www.kirken.no  Telefaks:  Carl-Fredrik Bommen  
 0106  OSLO  Org. nr.: 970 550 259  Bankkontonr: 8276 01 00362 23 08 12 94  

 

 

Til mottakere av tilskudd til arbeidspraksis i menigheter for elever på ungdomstrinnet. 

 

 

 

 

Tilskuddsbrev – arbeidspraksis i menigheter for elever på 
ungdomstrinnet 
 

Kirkerådet viser til deres søknad, samt e-post om tilskudd 16. juni 2021 der det ble 

innvilget grunnstønad arbeidspraksis i menigheter for elever på ungdomstrinnet. 

 

Beløpet blir utbetalt 23. september 2021. 

 

 

 

Formål 

Rekruttere ungdommer til å ha sin arbeidsuke i kirken. 

 

Rammer 

Prosjektet gjennomføres skoleåret 2021/2022. 

 

Hva skal midlene brukes til? 

 Formidle mulighet for arbeidspraksis i Den norske kirke til relevante grupper som 

konfirmanter, deltakere i ungdomsarbeid, elever på ungdomsskolen og rekruttere 

elever. 

 Utarbeide opplegg for “arbeidsuke”/”jobbskygging” der eleven(e) følger en eller 

flere av de ansatte i menigheten. 

 Gjennomføre “arbeidsuke”/”jobbskygging”. 

 

Vilkår for tildeling 

 Prosjektet må vise forståelse for og identifikasjon med Den norske kirkes 

verdigrunnlag og satsinger. 

 Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner. Tiltaket skal 

dokumenteres ved å sende inn erfaringer, opplegg og regnskap i et elektronisk 

skjema. Kirkerådet sender lenke til skjema innen utgangen av 2021. Dere sender 

dokumentasjon når tiltaket er gjennomført eller senest 1. september 2022. 

 Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden.  

 

Ressurser i ressursbanken.no 

Det er utarbeidet ressurser som kan tas i bruk eller bestilles her: 

https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2019/jobbikirken 

Dato:  20.09.21 Vår ref:   21/02307 Deres ref:   

https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2019/jobbikirken
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Kontaktperson 
Kontaktperson i Kirkerådet er seniorrådgiver Kjersti Kolbjørnsrud, kk768@kirken.no . 

 

 

Vi ønsker dere lykke til med prosjektet! 

 

  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jan Christian Kielland e.f.  

avdelingsdirektør Stine Kiil Saga. 

 seksjonsleder 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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