
Rapport fra trosopplæingsprosjektet i Hedalen. 

Utgangspunktet vårt var at vi allerede hadde et barne- og ungdomsarbeid med en god oppslutning. 
Spørsmålet ble om vi kunne bruke dette til å nå de mål som trosopplæringsreformen brakte med seg: Om å  
nå alle døpte med en systematisk trosopplæring. Ut fra dette ble oppgaven:

• Finne ut hvordan vi kunne nå dem som ikke benyttet seg av det tilbud vi hadde.
• Se på innholdet i den trosopplæring som ble gitt.
• Vurdere behovet for tilrettelegging.

Vi tok utgangspunkt i dagens dåpopplæringsplanen, slik den blir presentert gjennom ”Plan for 
konfirmasjonsundervisningen”. Dette innebærer at vi vil gi barna kjenneskap til den treenige Gud, 
menigheten, livet og Bibelen. Innen for hvert av disse temaene er det tale om å presentere de tradisjonelle 
elementene som: trosbekjennelsen, budene, Fader Vår, dåp og nattverd. Har så trosopplæringen brakt med 
seg noe nytt i forhold til innholdet i undervisningen? Det eneste vi har sett er et sterkere fokus på 
trosopplæring som livsmestring. 

Men hvordan sto det til med fremmøte på de ulike aktivitetene?
• 4-5år: 43 %
• 6-9år: mellom 50 og 60 %.
• 10-12 år: under 40 %
• 12–16 år: ca. 84 %.
• Vi hadde ikke noe tilbud for dem som var ferdig med ungdomsskolen.

Hva skyldtes det lave fremmøte for 10-12 åringene? Vi fikk en tanke om at disse begynte å bli for gamle for 
en tradisjonell trosformidling. Svaret ble ei utegruppe, et ”lavterskeltilbud”. Dermed økte fremmøte for 
denne aldersgruppen til rundt 65 %. Når det gjelder det kontinuerlige arbeidet har vi i dag et godt 
fremmøte, men vi er avhengig av å holde en lav profil når barna blir mer enn 9 år. Samtidig har vi litt igjen 
før vi når alle døpte med arbeidet vårt.

Hva kunne vi så gjøre for å øke rekrutteringen? Her kom behovet for avgrensede tiltak inn. Det handlet om 
tiltak som kunne komme i kontakt med foreldrene og arenaer der vi kunne drive reklamere for Salto: 

• Dåpssamtalen ble sentral.
• Hilsen på dåpsdager.
• Treff på toårsdag for dåp. Nytt tiltak.
• Skattejakt i forbindelse med utdeling av 4 årsbok. Nytt tiltak.
• Markering av skolestart. Nytt tiltak.

Men hva med trosformidlingen til dem som er eldre enn 9 år? Her så expedisjonshelga dagens lys. Denne 
har blitt gjennomført i samarbeid med Normisjon. Her kunne vi prøve ut ulike metoder for trosformidling 
for aldersgruppen 10-12 år. I tillegg har vi for denne gruppa laget et opplegg i forlengelsen av utdelingen av 
Bibelen. 

Når det gjelder dem som kommer i HUK alder ble strategien å oppmuntre de unge til selv å bidra. Dette har 
påvirket opplegget i konfirmasjonstiden, der de unge er aktive ved forberedelsen til ei ungdoms-
gudstjeneste før jul og til konfirmanthelga. 10 klassingene blir utfordret til å være med som hjelpeledere i 
ulike sammenhenger.  Så selv om ryggraden er det kontinuerlige arbeidet, så har vi et behov for avgrensede 
tiltak som kan:

• Hjelpe oss til å komme i kontakt med foreldrene.
• Virke rekrutterende til Salto.
• Bidra til å utprøve ulike metoder for trosformidling til dem som er mer enn 9 år. 

På bakgrunn av dette har vi nå utarbeidet en ”Skisse til Helhetsplan” for Hedalen menighet.



En skisse til helhetsplan.

Grunnlagstenkning Ryggraden i arbeidet vårt er det kontinuerlige arbeidet: Salto og HUK. Avgrensede tiltak brukes 
for å hjelpe hjemmene til å ta del i trosopplæringen, rekruttere til det kontinuerlige arbeidet og gi opplæring som det 
kontinuerlige arbeid ikke gir. Den primære undervisningen skjer dermed i 6-9 årsalder (der barna får et møte med 
Bibelfortellingene - gjennom det opplegget som søndagsskolen har utarbeidet), juniorkonfirmasjonen (der en får hjelp 
til å bli kjent med Bibelen) og konfirmasjonstiden (som følger sentral plan). Når det gjelder innhold i trosopplæringen 
for dem over 10 år, må dette utvikles i nært samarbeid med barna. Det hviler derfor på om de unge selv kommer på 
banen og kan bidra med innslag. Derfor vil de fleste spørsmål vi fortsatt sitter med være knyttet til dette. 
Vi skal utvikle en systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige gud og gir hjelp til 
livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.

Mål Barna skal utvikle et språk som hjelper dem til å tolke de opplevelsene trosopplæringen gir, slik at barna blir kjent 
med Jesus og får hjelp til å takle livet. 

Kontakt med hjemmene Alder: 0 - 3 
Eksisterende/planlagt Eksisterende
Kontinuerlig/tidsavgrenset Tidsavgrenset
Omfang 2 samvær, til sammen 4 timer.

Mål
Opprette kontakt med hjemmene. Gi dem et meningsfyllt møte med 
kirken. Gi kjenneskap til hva kirken kan tilby. Hjelpe dem til å ta 
ansvar for trosopplæringen.

Tema "Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et 
hellig ansvar.....".

Arbeidsmåter Dåpssamtalen. Hilsen på dåpsdag. Treff på 2 årsdag for dåp.
Kommentar: Salto har også et tilbud til denne aldersgruppen.

Utdeling av kirkebok Alder: 4 
Eksisterende/planlagt Eksisterende
Kontinuerlig/tidsavgrenset Tidsavgrenset
Omfang 2 samvær, til sammen 4 timer.

Mål Bli kjent med kirken sin. Gjøre dem oppmerksom på at de hører 
hjemme her. Knytte kontakt med trosopplæringstilbudet.

Tema Møtet med menigheten.

Arbeidsmåter Skattejakt i kirken. Gudstjeneste som er tilrettelagt for dem. 
Utdeling av kirkeboka. Kirkekaffe/saft. Salto bidrar.

Kommentar: Grunnleggende spørsmål: Hvordan vil dette tiltaket bidra til å 
rekruttere til Salto?

Salto Alder: 4 - 11 
Eksisterende/planlagt Eksisterende
Kontinuerlig/tidsavgrenset Kontinuerlig
Omfang 10 samvær, til sammen 20 timer.

Mål Barna skal bli kjent med Jesus. Gi barna et språk til å forstå sin tro, 
hjelp til å praktisere den og hjelp til å mestre livet.

Tema Salto følger opplegget for Sprell levende, som veksler mellom 
bibeltekster og troslære tema.

Arbeidsmåter Felles undervisning. Aktivitetsgrupper tilpasset alder. Liturgiske 
innslag i fellesstunda.

Kommentar: Omfanget angir her hva barna får med seg i løpet av ett år.



Skolestart Alder: 6 
Eksisterende/planlagt Eksisterende
Kontinuerlig/tidsavgrenset Tidsavgrenset
Omfang 1 samvær, til sammen 2 timer.

Mål Bevisstgjøre at kirken er til stede ved viktige faser i livet. 
Rekruttere til Salto.

Tema Gudstjenesten.

Arbeidsmåter Tomasmesse med nattverd for barn. Utdeling av bok. Lese navn + 
tenne lys + forbønn. Salto bidrar. Kirkekaffe.

Kommentar: Grunnleggende spørsmål: Hvordan vil dette tiltak rekruttere til 
Salto?

Juniorkonfirmasjon Alder: 10  
Eksisterende/planlagt Planlagt
Kontinuerlig/tidsavgrenset Tidsavgrenset
Omfang 5 samvær, til sammen 14 timer.
Mål Gi barna et forhold til Bibelen. Hjelpe dem til selv å ta den i bruk.
Tema "Det levende vann - en kilde til liv".

Arbeidsmåter
Gudstjenester som er tilrettelagt for aldersgruppen. På Salto arbeider 
en videre med Bibelen og forbereder små innslag i gudstjenestene. 
Det hele avsluttes med en bo-hjemme helg.

Kommentar:

Dette er på mange måter en videreutvikling av det vi allerede har i 
form av Bibelutdeling, utegruppe og expedisjonsweekend. 5 
klassingene vil nå bli ei egen gruppe som gjennomfører et avgrenset 
opplegg, mens expedisjonshelga vil fortsatt bli et tilbud til gjeldene 
aldersgruppe.

HUK Alder: 12 - 17 
Eksisterende/planlagt Eksisterende
Kontinuerlig/tidsavgrenset Kontinuerlig
Omfang 10 samvær, til sammen 40 timer.

Mål Komme i kontakt med de unge. Gi dem et bilde av den kristne tro. 
Hjelpe dem til selv å ta ansvar/bidra.


