
Invitasjon til å gi avgi høringssvar om trosopplæring i Den norske 

kirke 

I mars 2020 vedtok Kirkerådet å oppnevne et utvalg som skulle evaluere satsingen på 
trosopplæringen i Den norske kirke. Det ble også vedtatt et mandat for utvalget. Etter 20 års bredt 
og systematisk arbeid innen trosopplæring er det behov for en gjennomgang av innhold i og 
organisering av trosopplæringen i dag og anbefalinger om veien videre. 
 
Utvalget har nå levert sin rapport "Helhet, integrering og sammenheng i kirkelig undervisning og 
læring". Utvalgets hovedanbefaling er at satsingen videreføres på bakgrunn av erfaringene og 
kompetansen som er opparbeidet gjennom reformen, med noen justeringer. I rapporten redegjør 
utvalget nærmere for sine vurderinger og anbefalinger for det videre arbeidet med trosopplæring i 
Den norske kirke innen områdene: 
 
Mål og innhold 

• Formål og overordnet målsetting,  

• Teologisk, ekklesiologisk og pedagogisk grunnlagstenkning 

• Benevnelse 

• Målgruppe 

• Planverk 

• Forholdet mellom lokalt handlingsrom og nasjonal styring 

• Mangfold og likeverd 

• Forholdet mellom «bredde» og «kontinuerlig» 

• Trosopplæring i hjemmet   

• Barnehage/skole-kirkesamarbeid 

• SFO-satsing 

• Samiske perspektiver, samisk trosopplæring og døvekirkens trosopplæring 
 

 Organisatoriske rammer  

• Plan og rapporteringsverktøy  

• Økonomi og tilskuddsforvaltning 

• Organisering og ledelse   

• Stillingstyper, - andel og -benevnelser  

• Kompetansekrav og kompetansebehov  

• Frivillighet  

• Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner  

• Forskning, evaluering og fagutvikling  
 
Kirkerådet vedtok på sitt møte i februar 2022 å sende noen av anbefalingene på høring for å få 
innspill til arbeidet med revisjon av Plan for trosopplæring og justering av organisering og rammer. 
Dette blir to separate saker som skal behandles av Kirkemøtet i de nærmeste årene. 
 
Det vedlagte høringsnotatet har utfyllende beskrivelse av høringen. Høringssvarene leveres i det 
elektroniske høringsskjemaet som finnes her: lenke 

 
Frist for høringssvar er 20. mai 2022. 
Det er sendt ut invitasjon til et utvalg av høringsinstanser, men det er samtidig åpent for alle å sende 
inn høringssvar. Høringssvarene er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på kirken.no. 
Kontaktperson i Kirkerådet er seksjonsleder Stine Kiil Saga, e-post ss834@kirken.no  
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