
 

Tiltak i en systematisk og sammenhengende trosopplæring (for alder 0-25 år) 

Alder Aktivitet Innhold 

 

Tiltak Omfang Ansvar Kommentar 

Navn 

 

Mål 

Enkelttiltak 

0 år Dåp/dåps-
samtale 

Bygge relasjon 
mellom kirke og 
hjem. 

Reflektere over 
dåp og løfter. 

Gi informasjon 
om 
trosopplæring 
og arbeidet i 
forsamling. 

Tydeliggjøre 
foreldre og 
fadderes 
oppgaver. 

Kristen tro og livstolkning: Å bli 
båret til dåpen vil senere hjelpe 
barnet til å svare på store 
spørsmål som: Hvor kommer jeg 
fra? Hvor hører jeg til? Hvem er 
jeg? Hvor skal jeg? 

Kristen tro og tradisjon: La 
foreldre fortelle om barnet og 
tilknytning til forsamling og tro.  
Tekster om dåpen, troen, bønn 
og kirken.   

Kristen tro i praksis: Be Vår Far, 
delta i liturgi og sang. Delta i 
dåpshandling. Bønn for og med 
barnet, lese fortellinger, sanger 
og høytlesning for barnet.   

Dåpssamtale 

Dåpsgudstjeneste 

Bilde av 
dåpsbarnet på 
infoslide 

Infofolder om 
forsamling og om 
trosopplæringsar
beidet 

Samtale på 1 
time 

Gudstjeneste 

Forsamlings-
arbeider 

 

4 år 4 års 
bok/Bibel 

 

Opprettholde 
relasjonen til 
barn og foreldre 
etter dåpen.  

Gi hjelp til 
trosopplæring i 
hjemmet.   

Kristen tro og livstolkning: 
Barna skal kjenne seg husket på 
og sett av forsamlingen. 

Kristen tro og tradisjon: 
Boken/Bibelen formidler kristne 
temaer/tro.   

Kristen tro i praksis: Bidra til at 
foreldre formidler egen tro til 
sine barn.   

Utdeling av 
bok/Bibel i 
tilpasset 
gudstjeneste.   

Gudstjeneste  Forsamlings-
arbeider 

 



3-10 år Julespill Bli kjent med 
julefortellingen.  

Gi barna en 
mulighet til å 
delta aktivt i 
gudstjeneste.  

Skape 
relasjoner.    

Kristen tro og tradisjon: 
Juleevangeliet, Gud ble 
menneske.  

Kristen tro i praksis: Høre og se 
bibelfortellinger, aktiv 
deltakelse i bibelfortelling, 
sang. 

En øving og 
fremføring på 
advents-
/julegudstjeneste  

 

Øving 2 timer 

Gudstjeneste  

 

Søndagsskol
e-leder 

 

3-12 
år 

Hallovenn Skape et trygt 
og hyggelig 
alternativ til 
feiring av en «ny 
høytid».  

Gjøre kirken 
synlig i 
nærområdet og 
for nye barn.   

Kristen tro og tradisjon: Gud er 
glad i alle, trenger ingen maske 
ovenfor Gud. Vi tror at når vi dør 
kommer vi til Gud.   

Eget arrangement 
Halloween-
kvelden 

1,5 timer Egen 
ansvarlig 

 

2.-5.kl Leir for barne-
klubben 

Reise på tur 
sammen. 

Kjenne på 
fellesskap både 
åndelig og 
sosialt 

Kristen tro og tradisjon: 
Fellesskap og forkynnelse   

Kristen tro i praksis: 
Bibelfortellinger, aktivitet, bønn, 
sang   

Reise på leir to 
dager, eget 
fellesskap 

2 dager Ledere på 
barneklubbe
n 

 

1.kl og 
7.kl 

Overgangs-
markering 
søndagsskole 

 

Se barna og 
markere at de 
blir eldre 

  La barna bli 
synlige i 
gudstjenesten 

Gudstjeneste Søndagsskol
e-leder 

 

9.kl Konfirmasjon Valg, arbeide 
helhetlig med 
Bibel, eget liv, 
praksiser og tro.  

Gi mot og 
inspirasjon til å 
leve som 
kristen.   

Se egen plan 4 helge-samlinger 
i året i tillegg til 
noen utvalgte 
gudstjenester 

4 helger og 4 
gudstjeneste
r 

Forsamlings-
arbeider i 
samarbeid 
med 
regionen 

 



10.kl Konfirmasjons
-reunion 

Dele 
troshistorie. 

Kristen tro og livstolkning:  
Reflektere over egen trosreise 
og hvordan den har preget livet 
og omvendt. 

Kristen tro i praksis: Øve på å 
snakke om tro liv   

Dra på weekend 
sammen, legg 
vekt på å dele 
egen historie 

1 helg Ungdoms-
arbeider og 
regionen  

 

19-25 
år 

Apologetikk-
konferanse 

Øke refleksjons-
nivået og bli 
utrustet til å 
møte vanskelige 
spørsmål. 

Kristen tro og livstolkning: 
Utrustet til å møte kulturen, bli 
trygg på egen tro, rom for å 
stille spørsmål 

Kristen tro og tradisjon: 
Trosforsvar, Bibelens 
troverdighet, etiske spørsmål  

Kristen tro i praksis: Fellesskap 
med kristne fra andre 
kirkesamfunn 

Eget arrangement 

Sette opp 
fellesreise. 

1 helg Ungdoms-
arbeider og 
regionen 

 

0-25 
år 

Menighets-
weekend 

Bygge 
fellesskap ved å 
reise på tur 
sammen 

Kristen tro og tradisjon: 
Fellesskap, aktivitet, misjon og 
forkynnelse   

Gudstjeneste, 
samlinger, 
aktiviteter og 
fellesskap 

2 dager Egen komite  

Kontinuerlige tiltak 

2 år-
1.kl 

Barnegym Fellesskap og 
aktivitet 

Kristen tro og tradisjon: 
bibelfortellling 

Kristen tro i praksis: Bønn og 
fellesskap 

 

Andakt, bønn og 
aktivitet 

Samlinger 
annenhver 
uke 

Hovedleder 
barnegym 

 

2 år-
10.kl 

Søndagsskole/
bibelgruppe 

 

Kontinuerlig 
trosopplæring 
for barn og 
ungdom med 
fokus på 
Bibelfortelling 
og relasjoner 

Kristen tro og tradisjon: Gi 
grunnleggende opplæring i den 
kristne tro og Bibelen. Barna 
skal kjenne seg sett og elsket av 
Gud, og få tilpasset 
undervisning.   

Kristen tro i praksis: sang, bønn, 
lek 

Sang, 
andakt/fortelling, 
samtale, bønn, 
lek 

1 time 
annenhver 
uke 

Søndags-
skoleleder 

 



 

 

 

 

2.-7.kl Barneklubb 

 

Fellesskap og 
aktivitet 

Kristen tro og tradisjon: 
Bibelfortelling 

Kristen tro i praksis: bønn, sang, 
aktivitet og relasjoner 

Andakt, bønn og 
aktivitet 

Samlinger 
annenhver 
uke 

Hovedleder 
barne-
klubben 

 

8.-
10.kl 

Teensklubb Fellesskap og 
aktivitet 

Kristen tro og tradisjon: 
Bibelfortelling og samtale ut ifra 
bibelen 

Kristen tro i praksis: bønn, sang, 
aktivitet og relasjoner 

Andakt, bønn og 
aktivitet 

Samlinger 
annenhver 
uke 

Hovedleder 
teensklubbe
n 

 

0-25 
år 

Familie-
verksted 

 

Fellesskap, 
undervisning og 
samtale 

Kristen tro og tradisjon: 
Relevant tema, kan kobles på 
kristen tro etter hvert 

Kristen tro i praksis: aktivitet og 
relasjoner 

Middag, lek for 
barna og 
undervisning, prat 
og fellesskap for 
de voksne 

Samlinger 
månedlig 

Hovedleder 
Familie-
verksted 

 

VGS Tabutrisdag Økt refleksjon 
der Bibelen og 
livet møtes 

Kristen tro og livstolkning: 
undervisning og gruppesamtale 
om temaer knyttet til 
seksualitet, grensesetting og 
etiske problemstillinger 

 Samlinger 
månedlig 

Ungdoms-
leder 

 

0-25 
år 

Misjons-
prosjekt 

 

Forstå mer av 
verden og få 
hjerte for at 
evangeliet er for 
alle. 

Se og lære mer 
om arbeidet vi 
er en del av. 

Kristen tro og tradisjon: 
Misjonsbefalingen, 
nestekjærlighet, diakoni 

Kristen tro i praksis: Diakoni, 
nestekjærlighet og bønn 

Se film, høre fra 
barn og voksne i 
ulike land 

Samlinger 
annenhver 
uke 

Forsamlings-
leder 

 

0-25 
år 

Familie-
gudstjenester 

Gudstjenesten 
skal være 
tilgjengelig og 
aktuell for 
barnefamilier  

Kristen tro og tradisjon: 
Deltakelse i bønn, liturgi, 
fellesskap og sanger 

Kristen tro i praksis: Bønn, sang, 
fellesskap 

Tilpasse 
gudstjenestens 
lengde og innhold, 
kommunisere 
forståelig 

To ganger i 
halvåret 

Forsamlings-
leder i 
samarbeid 
med 
søndags-
skoleleder 

 



 

Tiltak i en systematisk og sammenhengende trosopplæring (for alder 0-25 år) 

Gjør rede for hvordan trosopplæringstilbudet deres ser ut. For å få bedre oversikt, kan man gjerne skille mellom enkelttiltak og 
kontinuerlige tiltak. 
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