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Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle 
 

Plan for trosopplæring for den norske kirke understreker at trosopplæringen er for alle døpte i 

alderen 0 – 18 år, uavhengig av funksjonsevne. Dette vil si at alle barn og unge, uavhengig av 

funksjonsevne, skal ha like muligheter til aktiv deltakelse i menighetenes trosopplæringstiltak. 

En trosopplæring for alle, uavhengig av funksjonsevne, ligger som en premiss og en 

forutsetning for hele trosopplæringen; både for planarbeidet, i arbeidet med tiltak og i arbeidet 

med innholdet. Det er et ledelsesansvar å sørge for at trosopplæringsmedarbeiderne får 

nødvendig informasjon og får rammevilkår som gjør dette mulig. 

 

Rapportene fra konfirmasjonstiden viser nå at konfirmanter med nedsatt funksjonsevne i stor 

grad blir inkludert på en god måte ut i fra sine forutsetninger. Rapportene fra trosopplæringen 

viser derimot at få barn og unge med nedsatt funksjonsevne er inkludert i 

trosopplæringstiltakene.      

Grunnene til den lave oppslutning blant barn og unge med nedsatt funksjonsevne i 

trosopplæringen er mange og sammensatte. Generelt viser erfaringene at informasjonen til 

foreldrene med barn og unge med nedsatt funksjonsevne ikke når fram slik at den blir mottatt 

og forstått, samtidig som mange foreldrene ennå ikke har fått tillit til at kirken kan gi en 

likeverdig trosopplæring til alle. Ofte er også kirkens medarbeidere usikre på om de får nok 

ressurser til å gi en likeverdig trosopplæring, og er dermed tilbakeholdne med å skape for 

store forventninger.   

 

Mange har uttrykt et behov for å få en klar og tydelig veiledning om tematikken, samtidig 

som det er behov for en opprydning i ansvarsforholdene. For å bidra med klargjøring har KA 

og Kirkerådet sammen utarbeidet en veileder i tematikken. Veilederen gir ikke klare og 

entydige svar på alle spørsmål på feltet, men vil være et godt redskap for å arbeide med 

utfordringene med å tilby trosopplæring med like muligheter for alle.  

 

KA vil understreke at det vil være den lokale kirke som sitter med hovedansvaret for å tilby 

en trosopplæring for alle, uavhengig av funksjonsevne. Samtidig har både kommunen og 

foreldrene et ansvar for at dette skal bli mulig. Det vil derfor være nødvendig for den lokale 

kirke å bygge gode relasjonene til kommunes ledelse og få på plass en felles forståelse av 

finansieringen ut i fra Kirkelovens § 14 g og 15 e, og ut i fra Helse- og omsorgstjenesteloven 



§ 1-1 og 3-1. Kirken på sin side har bl.a. hovedansvaret for å stille med nødvendig 

pedagogiske personell.  

KA utfordrer nå de kirkelige fellesråd og de som arbeider med trosopplæring, til å gjøre seg 

kjent med innholdet i veilederen, og sørge for å få på plass nødvendige ordninger og rutiner 

som sikrer trosopplæring for alle. Dette innebærer bl.a. at det tas initiativ for å få plass en god 

dialog med kommunen. Det er også nødvendig å sikre god samordning med prestetjenesten i 

dialog med prosten.  

 

KA har mottatt flere saker fra fellesråd vedr. ulik forståelse av ansvarsfordelingen mellom 

kirke og kommune på dette området. KA kan bistå med bistand og rådgivning i slike saker, 

f.eks. når kommunene ikke vil dekke utgifter til ledsager.  

 

Vedlagt oversendes ett gratis eksemplar av heftet «Trosopplæring og konfirmasjon med like 

muligheter for alle». Ytterligere eksemplarer kan bestilles for kr 100,- pr stk på KAs 

nettbutikk på www.ka.no. En pdf av heftet kan også lastes ned fra www.ka.no eller 

Kirkerådets ressursside for trosopplæring www.ressursbanken.no. 
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