
Størst av alt – 
trosopplæringens innhold 

Denne lille planfolderen presenterer noen hovedelementer fra Plan for trosopplæring.

«STØRST AV ALT» fokuserer på barnets plass 
i Guds rike og på tro, håp og kjærlighet som 
kjernen i trosopplæringen. 

Formålet for trosopplæringen er å bidra til en syste-
matisk og sammenhengende trosopplæring som
• vekker og styrker kristen tro
• gir kjennskap til den treenige Gud
• bidrar til kristen livstolkning og livsmestring
• utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke 

og samfunnsliv 
for alle døpte i alderen 0–18 år, uavhengig av 
funksjonsevne. 

«GUD GIR – VI DELER» er satt som overskrift på 
Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Vi deler 
er uttrykk for at hele menigheten er et lærende 
fellesskap. Opplæringen må bære preg av total-
formidling, der kunnskap og opplevelser i menig-
het og hjem gir læring i og av fellesskapet.

VI DELER tro og undring
VI DELER kristne tradisjoner og verdier 
VI DELER opplevelser og fellesskap 
VI DELER håp og kjærlighet

Visjonen er en raus og tydelig kirke der barn og 
unge lever livet i tro, håp og kjærlighet.



Aspekter ved trosopplæringens innhold
Trosopplæringens innhold søker å holde sammen den 
enkeltes livssituasjon, kirkens tro og tradisjon, samt et 
fokus på kristen tro i praksis. Til sammen utgjør disse 
aspektene helheten i trosopplæringens innhold.

Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring
En helhetlig trosopplæring består av fl ere dimensjoner 
som er sentrale i menighetens virksomhet. Disse er vik-
tige å arbeide med når menigheten skal lage sin lokale 
plan for trosopplæring. 
• Samvirke med hjemmet og familien
• Barn og unges medvirkning
• Inkludering og tilrettelegging
• Gudstjeneste
• Diakoni
• Misjon
• Musikk og kultur
• Frivillig medarbeiderskap
• Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner
• Tverrfaglig samarbeid
• Kommunikasjonsarbeid

Plan for trosopplæring – et redskap for å utvikle 
en fornyet trosopplæring i Den norske kirke! 

Ressursbanken inneholder et mangfold av 
tiltaksbeskrivelser som hjelp og inspirasjon 
i menighetsarbeidet. www.størstavalt.no

Plan for trosopplæring Gud gir – vi deler kan bestilles fra www.kirken.no/materiell eller e-post: materiell@kirken.no. Artikkelnummer: bokmål 4241, nynorsk 4242
Planfolderen kan bestilles samme sted. Artikkelnummer: bokmål 4244, nynorsk 4245
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