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Mentortjenesten er en kirkelig veiledningstjeneste som ble innført i den
femårige forsøksfasen av Trosopplæringsreformen i Den norske kirke fra
2003. På grunnlag av en evaluering av mentortjenesten (Basisrapport for
mentortjenesten, 2008), vedtok Kirkemøtet i 2008 at mentortjenesten skulle
videreføres. Målsetningen med mentortjenesten er å gi prosessveiledning for å
utarbeide lokale planer for trosopplæringsarbeidet i menigheten. Ved å skape
møteplasser for refleksjon, evaluering og læring skal mentor bidra til involvering
for et systematisk og integrert trosopplæringsarbeid som eies av mange.
Veiledningen skal skje i tråd med Den norske kirkes Plan for trosopplæring ”Gud
gir – vi deler”.
		IKO– Kirkelig pedagogisk senter har på oppdrag fra Kirkerådet det daglige
ansvaret mentortjenesten. Samarbeidet reguleres av en avtale mellom IKO og
Kirkerådet som revideres hvert tredje år. Tjenesten ledes av en styringsgruppe
og en arbeidsgruppe med representanter både fra kirkerådet og IKO. IKO har
ansvar for rekruttering, avtaleinngåelse, og kvalitetssikring av mentorene, og
fordeler mentor til den enkelte menighet. Det arrangeres en årlig mentorsamling
for faglig utvikling og erfaringsdeling.

1. Forståelse av mentortjenesten
1.1		Historikk

I trosopplæringsreformens forsøksperiode 2003-2008 ble en ny kirkelig
veiledningstjeneste innført i prosjektmenighetene; Mentortjenesten. Tjenesten
ble etablert som obligatorisk for alle prosjektmenigheter. Målet ved oppstart
var ”å tilby menighetene prosessveiledning ved å stille til disposisjon en kompetent
medvandrer som gir hjelp til å reflektere over erfaringer som gjøres gjennom
forsøksarbeidet”.
		I løpet av femårsperioden prøvde et bredt spekter av fagpersoner ut rollen
og høstet erfaringer. Antall mentorer økte i takt med at stadig flere menigheter
fikk status som forsøksmenigheter. Ved starten av våren 2008 var 95 mentorer
i tjeneste. Både forsøksmenighetene, mentorene og evalueringsforskerne gav i
hovedsak uttrykk for at mentortjenesten har vist seg å være av stor betydning
for kvaliteten i trosopplæringen som ble utviklet i forsøksfasen, både når det
gjelder det faglige og det strategiske arbeidet.
		 Kirkemøtet vedtok å videreføre tjenesten i gjennomføringsfasen av
reformen fra 2008 slik at tjenesten ble tilgjengelig og obligatorisk for alle landets
menigheter i gjennomføringsfasen av reformen.
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1.2		Visjoner og mål for trosopplæringsreformen

Ny plan for trosopplæring ”Gud gir – vi deler” har som formål å bidra til en
systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte barn og unge
0 – 18 år.
Planen skal bidra til en 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.
Planen er en kombinasjon av en rammeplan og et ressursdokument som skal
stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre lokale planer for trosopplæring.
Plan for trosopplæring er et redskap for menigheter, menighetsråd, ansatte,
frivillige, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre som har ansvar for
trosopplæring i menigheten.
		Trosopplæringen i den enkelte menighet skal utvikles ut fra lokale behov og
forutsetninger. Det betyr at den enkelte menighet skal utvikle sin egen plan som
godkjennes av biskopen. For utfyllende informasjon henvises til ”Gud gir – vi
deler”.

1.3		Mentortjenestens teologiske fundament

Mentortjenesten har sitt utgangspunkt i at kirken er et døpende og lærende
fellesskap hvor disippelskap og medvandring er to viktige begreper. Jesu kall
til mennesker om å være hans disipler og mesterens vandring med disiplene
er et læringsfellesskap som inspirerer til pedagogisk utviklingsarbeid også i
dag. Kirken er et fellesskap i utvikling og vekst, og dermed også et gjensidig
veiledende fellesskap. Det er viktig å fastholde kirken både som sendt med
et oppdrag til verden, men også som et veiledende fellesskap hvor man lærer
gjennom samhandling og medvandring.

1.4 		Målet for mentortjenesten

Mentor skal inspirere og støtte menigheten til å arbeide systematisk for å etablere
og gjennomføre en fornyet og integrert lokal plan for trosopplæring for alle døpte
fra 0–18 år. Tjenesten skal sikre at det skapes møteplasser for refleksjon og læring,
og at utviklingsarbeidet har fremdrift, er lokalt forankret og er i tråd med sentrale
retningslinjer og planer.
Menighetens lokale plan for trosopplæring bør være integrert med andre
virksomhetsfelt i menigheten. Mentor skal derfor gi veiledning til alle som har
direkte eller indirekte ansvar for trosopplæringsarbeidet som stab og råd og
frivillige.
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1.5		Mentorrollen

Rollen som mentor vil veksle ut fra ulike faktorer som: type menighet, status
for menighetens arbeid for trosopplæringsarbeid, menighetens faglige ressurser
og motivasjon og kompetanse hos de ansatte. Mentor må lytte seg inn til
menighetens behov og justere bruk av sin rolle ut fra dette. Det er viktig at
mentor har kompetanse nok til å ha høy refleksjon på egen rolle til enhver tid.
Mentorrollen i trosopplæringsreformen kan nærmere beskrives med
betegnelsene prosessveileder, pådriver og faglig rådgiver.

Prosessveileder

Mentor gir veiledning på prosesser i system/organisasjon/menighet. Mentor
kommer inn med et ”utenfrablikk”, for å sette i gang prosesser som er
nyskapende og som kan bidra til endring og fornyelse. I denne rollen gir mentor
veiledning på prosesser som iverksetter arbeidet med å etablere en systematisk
og sammenhengende plan for trosopplæring 0–18.
Arbeidsmål for mentor som prosessveileder: Mentor skal:
• veilede til en involverende og tverrfaglig planprosess. Dette gjøres sammen
med ansvarlige for trosopplæringen, stab, relevante utvalg/råd og frivillige
organisasjoner
• kvalitetssikre at rapporteringsarbeidet tilfredsstiller nasjonale kriterier
fastsatt av Kirkerådet
• sikre gode prosesser på rolleforståelse og ansvarsfordeling i
trosopplæringsarbeidet
• sikre at planprosessen er erfaringsbasert og i kontinuerlig evaluering
• sikre at trosopplæringsarbeidet er stadig i utvikling.

Pådriver

I denne rollen vil mentor inspirere de ansvarlige for trosopplæringsarbeidet,
både ansatte og frivillige, til å komme i gang med oppgavene. Mentor kan hjelpe
dem til å se både muligheter og hindringer. Når prosesser stopper opp, kan
mentor i denne rollen dytte litt på, eller gi støtte til å sette ned tempoet når
det går for fort. I krevende faser kan mentor støtte og hjelpe de ansvarlige til å
se nye løsninger, eller bevisstgjøre og motivere ansvarlige til å sende saken til
nærmeste overordnede.

Faglig veileder

Mentor kan også gå inn i rollen som en faglig veileder dersom det er
ønsket. Det kan handle om å gi konkrete råd og veiledning i forhold til
undervisningsmetoder, innholdsbestemmelse av tiltak, planarbeid, samarbeid
med frivillige medarbeidere, liturgier for barn osv. Mentor kan gi råd og bidra
med faglig kompetanse, men alle avgjørelser tas av de eksisterende organer for
beslutning i menigheten. Mentor kan gjerne bli brukt som foredragsholdere og
lignende dersom mentor har særlig fagkompetanse på ønsket tema.
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1.6		Verktøy og arbeidsmåter for mentor

Plan for trosopplæring Gud gir – vi deler er det viktigste verktøyet for å utøve
en god mentortjeneste. Underveis i planen er det rammet inn gode spørsmål til
samtale og refleksjon. Planen kan bestilles hos Kirkerådet, eller lastes ned fra
Den norske kirkes nettside www.kirken.no/storstavalt. Her kan mentorene også
finne gode tips til prosessen med lokalt planarbeid (se under overskriften: Lokalt
planarbeid). Der ligger også andre grunnlagsdokumenter som mentorene må
sette seg inn i.
På www.iko.no/mentortjenesten kan alle mentorer laste ned mal for
grunnlagssamtale og mal for veiledningsavtale. Det er også utviklet maler
for samtaler ved semesteroppstart og sluttevaluering. I tillegg legges det
kontinuerlig ut gode verktøy som er utarbeidet av erfarne mentorer.

1.7		Kompetanse

En mentor bør ha en variert bakgrunn med praksiserfaring både innenfor
menighetsarbeid og veiledning samt noe teoretisk fagkompetanse i kristendom
og veiledning. Det blir dessuten lagt stor vekt på personlig egnethet.
Det er ønskelig at en mentor i trosopplæringsreformen
• kjenner grunnverdiene i trosopplæringsreformen
• har kjennskap til trosopplæring i lokalmenigheten
• har erfaring med veiledning, og er prosess- og målorientert
• har evne til å lytte og stille gode spørsmål
• kan kommunisere og inspirere til utviklingsarbeid
• har innsikt i hvordan en menighet som organisasjon fungerer
• har innsikt i prosjektarbeid og endringsledelse
Disse kriteriene vil til en viss grad overlappe hverandre. Det betyr ikke
at alle kriteriene vil være fullt innfridd for alle mentorer. Det vil være en
helhetsvurdering som ligger til grunn for utvelgelsen. Det er koordinatorene for
den daglige driften av mentortjenesten på IKO som tildeler mentor til enhetene.

1.8 Faglig oppdatering

Mentorene i trosopplæringsreformen må sørge for at de er oppdatert både på
det faglige innholdet i trosopplæringsreformen og den praktiske biten i forhold
til gjennomføring av reformen.
• Plan for Trosopplæring Gud gir – vi deler kan bestilles på http://www.
kirken.no/trosopplæringsplan. Alle mentorer i Den norske kirke får denne
gratis
• Alle mentorer oppfordres til å melde seg på ”Nyhetsbrev for trosopplæring”
Se: http://www.kirken.no/nyhetsbrev
På nettsiden www.storstavalt.no finnes mye god informasjon om reformarbeidet
og lokalt planarbeid. Spesielt anbefales følgende linker:

6

•
•
•
•

Lokalt planarbeid
Om størst av alt
Videre gjennomføring
Forskning på reformarbeidet

I tilegg anbefales følgende ressurser:
• Når tro skal læres. Harald Hegstad, Anne Schanche Selbekk, Olaf Aagedal.
Tapir 2008
• Kunnskap, opplevelse og erfaring. Otto Hauglin (red.) Håkon Lorentzen
(red.) og Sverre Dag Mogstad (red.) Fagbokforlaget 2008
• Prismet – Religionspedagogisk tidskrift. Se: http://www.iko.no/prismet
Spesielt anbefales
-- Prismet nr. 2-3 - 2006: Innholdsdimensjonen i trosopplæringen
-- Prismet nr. 4 - 2007: Trosopplæring – Formålsparagrafer
-- Prismet nr. 4 - 2008: Trosopplæringsreformen – hva så?
Kirkerådet og IKO vil informere om flere ressurser i nyhetsbrev/e- post og egne
nettsider.

2. Organisering, ledelse og avgrensing
2.1		Organisering og ledelse

En egen styringsgruppe med representanter fra IKO og Kirkerådet leder
mentortjenesten. En arbeidsgruppe som består av representanter fra IKO,
Kirkerådet, mentorene og bispedømmet drøfter aktuelle problemstillinger og er
ansvarlig for mentorsamlingen. Daglig ledelse av tjenesten er lagt til IKO.

2.2		Avtalemodeller
I gjennomføringsfasen

Alle menigheter som innfases via prostivis opptrapping er forpliktet til å
være under veileding fra innfasing og i ca. 3 år og/eller til planen er godkjent.
Når enhetene er avklart, vil ansvarlig ved bispedømmekontoret sende inn en
bestilling på antall mentorer til aktuelle enheter. Det kan være en menighet eller
flere menigheter som sammen utgjør en enhet. IKO tildeler mentor. Relasjonen
mellom mentor og menighet evalueres i fellesskap av disse én gang i halvåret.
Mentortjenesten kan tilbys i ”et helt”, ”et halvt” eller ”et og et halvt” oppdrag ut
fra vurderinger gjort i dialog mellom enheten, bispedømmet og IKO.
• Når tildelingen er over kr 300 000,- anbefales en modell med helt
mentoroppdrag jf. kontrakt på helt oppdrag punkt
• Når tildelingen er under kr 300 000,- kan enheten velge halv mentortjeneste.
• I prostier med mange små sogn og menigheter anbefales en mentor
i 1,5 oppdrag, tilsvarende 37 timer med direkte veiledning fordelt på
alle menigheter. I denne modellen bør mentor samle de ansvarlige til
gruppeveiledning.
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I driftsfasen

Det anbefales at alle menigheter prioriterer mentortjenesten i faser med fokus
på utvikling og endring. Vi anbefaler to modeller for en fortsatt mentortjeneste i
reformens driftsfase:
- Fortsette med hel mentortjeneste med samme mentor eller ny mentor
- Redusere til halv mentortjeneste

2.3 Mentors arbeidsmål og arbeidsformer
Mentors arbeidsmål

• Bidra til å kvalitetssikre prosesser og metodikk i forhold til utviklingen av
lokale, helhetlige planer for trosopplæring
• Veilede ansatte, råd og utvalg for å sikre at planprosessen er tverrfaglig
forankret og forankret blant frivillige i menigheten. Veiledningen reguleres
gjennom grunnlagssamtale med veiledningsavtale.
• Bidra til et lokalt rapporteringsarbeid som tilfredsstiller nasjonalt fastsatte
rapporteringskrav fra Kirkerådet og FAD(statistikk, resultatoppnåelse,
kvalitetsdokumentasjon mv)
• Bevisstgjøre på betydningen av dialog med lokale brukere av
trosopplæringen.
• Dyktiggjøre menighetene i arbeidet med frivillige.

Mentors arbeidsformer

• Samtaler og drøftinger med trosopplæringsutvalg el., andre frivillige og
deltagere på ulike trosopplæringsarrangement.
• Samtaler med stab og enkeltmedarbeidere om innføring, gjennomføring
og evaluering av reformarbeidet.
• Foredrag, innlegg eller opplæring

2.4		Mentors mandat og rolle i forhold til arbeidsgiver
og bispedømme
Mentor og IKO

Mentor gjør en skriftlig avtale med IKO – Kirkelig pedagogisk senter i forhold til
generelle forpliktelser, innhold og rammer for mentortjenesten.

Mentor og lokal menighet

De konkrete målsettinger og rammer for mentors arbeid og fokusområder,
fastsettes av det enkelte menighetsråd, trosopplæringsutvalget eller lokalt
ansatte, og skriftliggjøres i en veiledningsavtale. Mentor forholder seg i sitt
arbeid til menighetsrådet ved daglig leder. Der det ikke finnes daglig leder for
menighetsrådet, forholder mentoren seg til kirkevergen som daglig leder for de
tilsatte. Daglig leder kan delegere til en av de tilsatte i soknet å være ansvarlig
for den løpende kontakt med mentor.
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Det er viktig at mentor avgrenser sin rolle og sitt arbeidsområde i forhold til
rådgivere for trosopplæring på bispedømmekontorene. Mentor har ansvar for å
være oppdatert på det nasjonale planverk og de tilskuddsystemer som er fastsatt
og som legger rammer for det lokale arbeidet. Mentor har dessuten ansvar for
å gjøre seg kjent med biskopens godkjenningsrutiner og kriterier i forhold til
lokalt planarbeid. Er det spørsmål knyttet til dette, er det naturlig å henvende
seg til rådgiver for trosopplæring på bispedømmekontoret.

Rådgivere på bispdømmekontoret

• Bispedømmerådet tildeler midler
• Er arbeidsgiver for proster og prester
• Igangsetter oppstart av reformarbeidet med bl.a. kontaktmøte og
innføringskurs
• Svarer på spørsmål knyttet til rammer, organisering, rapportering,
budsjettarbeid og fremdrift
• Behandler eventuelle overføringssøknader
• Skal godkjenne lokal plan for trosopplæringen
• Har en årlig kontaktpersonsamtale knyttet til årsrapporten
• Har kontakt med menighetene på generell basis; kurs, samlinger, samtaler,
visitaser
• Gir faglig veiledning

Mentor

• Veileder på prosessen med å utarbeide en ny og systematisk plan for
trosopplæring i menigheten
• Veileder ansatte, råd og utvalg for å sikre at planprosessen er tverrfaglig
forankret og forankret blant frivillige i menigheten. Veiledningen reguleres
gjennom oppstartssamtale med veiledningsavtale.
• Veileder på skisse til årsrapport som menighet sender til BDR
• Er en pådriver for viktige prosesser
• Kan gi faglig veiledning

Merk:

• Mentor skal henvise til BDR rådgiver dersom menigheten har spørsmål om
frister, rammer, økonomi, organisering, teknisk rapportering osv.
• Mentor skal henvise til arbeidsgiver ved spørsmål om arbeidsforhold,
videreutdanning, osv.
• Mentor skal ikke gå inn for å løse konflikter, eller ta stilling, men kan være
en pådriver for at de involverte tar ansvar og løfter problemene for sine
respektive arbeidslinjer.
• Mentor kan være en samtalepartner for ansatte og frivillige i krevende faser.
• Mentor kan ta kontakt med IKO for å drøfte utfordringer i mentortjenesten. IKO skal formidle videre kontakt til BDR eller Kirkerådet ved
behov for avklaringer.
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• Mentor skal henvise til kirkelig fellesråd v/kirkevergen ved spørsmål om
økonomi (budsjettmessige rammer og regnskap mv), organiseringen av
arbeidet i den enkelte menighet (behov for tilsatte, kvalifikasjonskrav,
etterutdanningsbehov, arbeidsfordeling, arbeidsmiljø, utlysninger etc).
• Mentor skal henvise til bispedømmerådet ved spørsmål om faglige
standarder for planarbeidet og nasjonale retningslinjer for øvrig, samt
frister og tekniske utfordringer i forhold til rapportering og innleveringer.
• Mentor skal ikke påta seg rollen som mekler eller partsrepresentant i
lokale konflikter mellom tilsatte. Dersom mentor blir kjent med uklarheter
i ansvars- og myndighetsforhold, arbeidsmiljøutfordringer el., meldes
dette til kirkevergen som hovedarbeidsgiver.

• Dersom mentor i sitt arbeid har behov for ekstern/ utvidet
veiledning, tas dette opp med IKO for avklaring om videre
oppfølging.

2.5		Erfaringsdeling og faglig utvikling.

Mentorene som samlet gruppe innehar betydelig kompetanse og erfaring. Det
legges til rette for erfaringsdeling og faglig utvikling på årlig mentorsamling.
Det sendes ut ca. seks årlige nyhetsbrev til alle mentorer med informasjon om
fokus for veiledningen knyttet til en årssyklus. I nyhetsbrevene henvises det også
til aktuelle videreutdanningstilbud og kurs. Det jobbes også med muligheten for å
få til et nettverk for erfaringsdeling mellom mentorer på www. ning.com.

2.6 Mentor for mentorene

Det er etablert en veiledningstjeneste for mentorene. Dersom mentor har behov
for ekstern/ utvidet veiledning, kan IKO videreformidle kontakt.

3. Praktisk gjennomføring

IKO – Kirkelig pedagogisk senter har, på vegne av Kirkerådet, ansvar for den
daglige driften av mentortjenesten. Alle henvendelser som mentor har i forhold
til gjennomføringen av mentortjenesten, skal rettes til IKO.

3.1		Kontraktinngåelse

Mentor engasjeres i utgangspunktet for ca. en treårsperiode fram til en lokal
plan for trosopplæring er godkjent av biskopen i bispedømmet. Det åpnes for
endringer underveis, dersom situasjonen skulle tilsi det.
• IKO inngår en kontrakt som avklarer de økonomiske og tidsmessige
rammer for mentorarbeidet. Honorar utbetales normalt to ganger pr. år.
• Mentor sender kontonummer, skattekort ev. info om eget foretak til IKO.
• Mentor rapporterer om mentortjenesten til IKO to ganger i året; en
muntlig telefonsamtale og en nettbasert, skriftlig rapport.
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• Mentor sender fortløpende inn reiseregninger, ev. kan de samles opp
og sendes inn én gang i semesteret. Frister for reiseregninger er i følge
kontrakten 31. jan. (høst) og 1. juli (vår). For sent innsendte reiseregninger
kan ikke forventes å bli refundert. Alle reiseregninger skal fylles ut på IKOs
reiseregningsskjema, se vedlegg 3.
• Drosje, leiebil og overnatting på hotell e.l. skal avklares med IKO i forkant.
• IKO v/koordinatorer tar sikte på jevnlig kontakt med mentorene via
telefon/e-post og gjennom mentorsamlinger. Mentorsamlinger arrangeres
fortrinnsvis én gang pr. år.
For hel mentorkontrakt, se vedlegg 2.

3.2.		Mentors tidsbruk

Mentors arbeid honoreres ut fra en ukes omfang (37 timer) pr. semester. Mentor
er selv ansvarlig for ”regnskap” med bruk av tid og ressurser, i forhold til inngått
kontrakt. Mentors veiledningsår går fra august til juni, og pluss eller minustimer
skal ikke overflyttes over sommerferien. Ved manglende utført mentortjeneste,
kan honoraret justeres dersom enheten melder fra om dette innen fastsatt frist
(Jf. Vedlegg 1, pkt. 5c og vedlegg 2, pkt. 5).
Oppstartssemesteret vil ha noe mer forberedelsestid og inkludere deltakelse på
menighetens innføringskurs. Utover dette forutsettes jevnlig kontakt på telefon
og e-post.

Direkte veiledningstid:

- 75 % av tiden: 20–25 timer skal brukes i direkte kontakt med enheten
inkl. reisetid.

Forberedelser og faglig oppdatering:

- 25 % av tiden: 10–12 timer inkl. årlig mentorsamling.
Beregnet tidsbruk forutsetter at mentor bruker skjønn. Er man f.eks. mentor for
to enheter og har kort reisevei til det ene og lang reisevei til det andre, bør man
sørge for at tiden som går til veiledning av hver enhet blir omtrent det samme.

3.3 Mentors arbeidshjul

”Mentors håndbok” forutsettes lest av alle i aktiv mentortjeneste, og nye
mentorer vil få tilbud om et innføringskurs i regi av IKO/Kirkerådet før man går
inn i et mentoroppdrag.
Mentor jobber etter ”Mentors arbeidshjul” med tre tydelige arbeidsfaser:

1 Oppstart av mentortjenesten

• Mentor mottar en koblings-e-post fra IKO med nødvendig
kontaktinformasjon til enheten de skal inn i.
• Mentor oppretter kontakt med ansvarlig for trosopplæring i enheten.
Start gjerne med en kort telefonsamtale hvor mentor og kontaktperson
utveksler aktuell info og gjør avtale for første møtepunkt.
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• Mentor gjennomfører en grunnlagssamtale (se vedlegg) og lager en
veiledningsavtale i samarbeid med enheten. Sammen med enheten setter
mentor opp en semesterplan for veiledning. Det er ønskelig at det legges
inn møtepunkt med trosopplæringsutvalg og menighetsråd.
Det er en fordel om mentor deltar på innføringskurs i prosti/enhet, i regi
av bispedømmet dersom noe slik blir arrangert. Målet med slike kurs er å gi
kunnskap om, og en felles forståelse av reformen, og skape motivasjon og
eierskap til enhetens trosopplæringsarbeid.
Ressursdokument i denne fasen:
• Plan for trosopplæring: ”Gud gir – vi deler”
• IKOs nettside: www.iko.no/mentortjenesten
• Enhetens nettside: orientere seg om enhetens aktivitet og organisering
• Grunnlagssamtale (vedlegg 4)
• Veiledningskontrakt (vedlegg 5)

2 Veiledningsperioden

• Mentor skal delta på samlinger og være tilgjengelig for de ansatte på
telefon og e-post. Mentor skal veilede menighetene i deres planprosess
som bl.a. har følgende innhold:
• Innhold i trosopplæringen, synet på barnet, kommunikasjon, mål for
trosopplæringen osv. Kan hente tekst fra planskjemaet i forhold til
grunnlagsarbeid og de sentrale dimensjonene. Ikke kun tiltak.
• Kartlegging og evaluering av eksisterende tiltak i enheten.
• Gjennomtenkning av hvert tiltak i forhold til målsetning, innhold,
arbeidsmåter, omfang, profilering, involvering, rolleforståelse og
ansvarsfordeling.
• Vurdering og valg av eksisterende og nye tiltak knyttet til enhetens lokale
plan for trosopplæring. Arbeidet skal gjøres i samarbeid mellom stab,
utvalg og råd i enheten. Tiltakene føres inn i lokal trosopplæringsplan som
skal bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring i Den
norske kirke for barn og unge fra 0–18 år.

Mentor og lokal kontaktperson skal i forkant av mentormøtene avklare tidsbruk
og tema for veiledningen.
Verktøy i denne fasen:
• Plan for trosopplæring: Gud gir – vi deler
• Oppstartsamling ved semesterstart med målfokus.
• Verktøy for lokalt planarbeid jf. Gud gir – vi deler/ www.kirken.no
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3 Avvikling av mentorrelasjon i en enhet

Mentor gjennomfører en avslutningssamtale med mentorenheten. Samtalen bør
ha fokus på hva enheten har lært i sitt utviklingsarbeid og synliggjøre mulige
vekstområder. Mentor sender en kort, skriftlig sluttrapport til IKO.
Verktøy i denne fasen:
• Plan for trosopplæring: Gud gir – vi deler
• Sluttevaluering

3.4		Enhetens årssyklus og rapporteringsrutiner

I tildelingsbrev fra Bispedømmerådet til menighetene går det fram hvilke frister
de har i forhold til rapportering og utarbeidelse av lokale planer.
Menighetene oppfordres til å bruke mentor som ressurs i sitt
rapporteringsarbeid. Hovedtyngden av dette skjer i desember/januar.
Menighetene skal levere tiltaksrapporter fortløpende gjennom året. Dette er
også gode grunnlag for en veiledningssamtale.
For å lette samarbeidet med mentor oppfordres menighetene til å gi mentor
brukernavn og passord til deres online rapporteringsverktøy.

3.5		Diverse informasjon

Koordinatorer for mentortjenesten på IKO

Jorunn Blindheim, tlf. 966 27 047, e-post: jorunn.blindheim@iko.no
Magnhild Søsveen, tlf. 966 27 068, e-post: magnhild.sosveen@iko.no
Eigil Morvik, tlf. 966 27 058, e- post: eigil.morvik@iko.no (Styringsgruppen)

Kontaktperson for mentortjenesten i Kirkerådet:

Kristin Frydenlund tlf. 23 08 12 90, e-post: Kristin.Frydenlund@kirken.no
Dag Håkon Eriksen tlf. 23 08 12 89, e-post: Dag-Håkon.Eriksen@iko.no
Kristine Aksøy tlf. 23 08 12 88, e-post Kristine.Aksoy@kirken.no
(Styringsgruppen)
• Trosopplæringsreformens hjemmeside: www.storstavalt.no
• Operatør for mentortjenesten: www.iko.no
• Liste med kontaktinformasjon til aktive mentorer finnes på IKOs
hjemmeside: www.iko.no/mentorer
• Andre relevante linker: www.kirken.no
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4. VEDLEGG
Vedlegg 1: Kontrakt mellom menighet/enhet og IKO om mentortjeneste
Vedlegg 2: Kontrakt mellom mentor og IKO om mentoroppdrag
Vedlegg 3: Skjema for reiseregning
Vedlegg 4: Disposisjon for grunnlagssamtale
Vedlegg 5: Mal for veiledningskontrakt mellom mentor og menighet

Vedlegg 1:
Kontrakt om mentortjeneste mellom
IKO – Kirkelig pedagogisk senter og [Enhets navn]
1.

Trosopplæringsarbeidet i [enhet] har fått tildelt [mentors navn] som mentor
fra (dato.år) til (dato.år) i et helt oppdrag.

2.

Mentor skal utføre sin oppgave i samsvar med de retningslinjer og aktuelle
ressursdokumenter som er lagt ut på IKOs nettsider (www.iko.no). Dersom
enheten opplever brudd på dette, skal dette meldes IKO umiddelbart.

3.

Hver enhet skal få to besøk av mentor pr. semester. Mentor har 20–25
timer inkl. reisetid til disposisjon for enheten pr. semester. Hvert møte bør
vare i minst 3 timer. Veiledning skjer ellers via telefon og e-post mellom
besøkene.

4.

Mentorsamarbeid
a) Enheten forplikter seg til å legge til rette for at samarbeidet
mellom mentor og enhet blir så godt som mulig. Ved oppstart av
mentorarbeidet gjennomføres en oppstartssamtale. Med utgangspunkt
i denne utarbeider partene en forpliktende veiledningsavtale jf.
www.iko.no/mentortjenesten som legger grunnlaget for det videre
mentorsamarbeidet.
b) Dersom enheten ser behov for en utvidet mentorveiledning ut over
rammene for avtalt mentoroppdrag, kan enheten og mentor gjøre avtale
om utvidet veiledning. Kostnadsramme for dette skal beskrives i en slik
avtale. Dette må klargjøres med IKO i forkant.

5.

Økonomi
For mentortjenesten gjelder følgende økonomiske vilkår:
a) Enheten betaler IKO en årlig godtgjørelse på kr 23 500. Beløpet
skal dekke besøk og annen veiledning mentor utfører i henhold til
denne avtalen, samt reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med
mentorarbeidet.
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b) IKO fakturerer enheten to ganger i året for mentortjenesten. Der flere
menigheter og fellsråd har en felles mentor, må de involverte selv bli
enige om fordeling av utgiftene. Faktura sendes [fakturaadresse].
c) Ved manglende utført mentortjeneste, kan kostnadene til IKO justeres.
Enheten må orientere mentor og kontakte IKO så tidlig som mulig, og
senest innen 1. mai (vårhalvåret) og 1. november (høsthalvåret) dersom
en mener seg berettiget til en slik reduksjon (se også pkt 2).
d) Endringer i mentorrelasjonen som får økonomiske og administrative
konsekvenser for de involverte parter (mentor, enhet og IKO) skal
meldes til IKO umiddelbart.
1. Mentortjenesten skal evalueres av mentor og enhet etter 6 måneder. Dersom
enhet eller mentor ønsker å gjøre endringer i forhold til mentorrelasjonen
(reduksjon eller utvidelse) eller ønsker å avslutte forholdet, må dette meldes
IKO snarest mulig. IKO vil da følge dette opp i samtale med mentor og
menighet.
2. Opplysninger mentor får i møte med menigheten om personer, økonomi og
annen sensitiv informasjon er taushetsbelagt.
3. IKO – Kirkelig pedagogisk senter er operatør for mentortjenesten, jf. avtale
mellom Kirkerådet og IKO. Eventuelle endringer i avtalen mellom IKO og
Kirkerådet kan også få konsekvenser for avtale mellom IKO og menigheter/
mentorer.

Oslo [dato]

[Sted] [dato]

				
for IKO – Kirkelig pedagogisk senter
[ansvarlig i menighet/enhet]		
		
menighet
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Vedlegg 2.
Kontrakt om mentoroppdrag mellom
IKO – Kirkelig pedagogisk senter
og
[mentors navn]
1.

[Mentors navn] er engasjert som mentor for [navn til menighet(er)/enhet] fra
(dato) til planen er godkjent av biskop i helt oppdrag.

2.

Arbeidet som mentor skal utføres i samsvar med retningslinjer nedfelt i
aktuelle ressursdokumenter som er lagt ut på IKOs nettsider.

3.

Arbeidet er beregnet til en ukes arbeid for mentor pr. semester.
Arbeidstiden fordeles om lag slik:
75 % av tiden: 20–25 timer skal brukes i direkte kontakt med menigheten
inkl. reisetid.
25 % av tiden: 10–12 timer skal brukes på forberedelse og faglig
oppdatering.

4.

Mentoroppdraget omfatter:
• Minimum to besøk i menigheten/enheten pr. semester. Disse besøkene bør
inkludere veiledning til alle med ansvar for trosopplæring i enheten (stab,
råd, utvalg, enkeltpersoner).
• Oppfølging mellom besøkene (e-post og telefon) og innsending av
mentorrapport.
• Årlig mentorsamling er inkludert i mentortjenesten. Dersom mentor er
forhindret fra å delta reduseres honoraret med kr. 1000,-.

5.

For mentorarbeidet gjelder følgende økonomiske vilkår:
• For arbeidet som mentor får [mentors navn] utbetalt et årlig bruttohonorar
(inkl. feriepenger) på kr 17 000,-. Beløpet skal dekke alt utført arbeid som
mentor, inkludert mentorssamlingen.
• Reiseutgifter i forbindelse med mentorarbeidet dekkes i henhold til statens
reiseregulativ. Det forutsettes at reise skjer på billigste måte. Bruk av
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drosje/leiebil skal avtales med IKO på forhånd. Reiseregningen med bilag
skal sendes IKO snarest mulig, og senest innen 1. juli for vårhalvåret og 31.
januar for høsthalvåret. Reiseregninger som blir innlevert senere enn dette
vil ikke bli refundert uten videre.
• Dersom overnatting er nødvendig skal det avtales med IKO i forkant.
• Godtgjørelse som mentor utbetales 2 ganger pr. år En utbetaling i slutten
av desember og en utbetaling i juni. Honorarutbetaling i juni skjer etter
innlevert årsrapport med frist 15. mai.
6.

Dersom mentor av ulike grunner som f.eks. sykdom ikke har utført/kan
utføre avtalt mentortjeneste, skal dette varsles IKO snarest mulig. Det
utbetales kun honorar for utført mentortjeneste.

7.

Dersom mentor eller enhet ønsker å gjøre endringer i forhold til
mentorrelasjonen (reduksjon eller utvidelse) eller ønsker å avslutte
forholdet, må dette meldes IKO snarest mulig. IKO vil da følge dette opp i
samtale med mentor og menighet.

8.

Opplysninger mentor får i møte med menigheten om personer, økonomi og
annen sensitiv informasjon er taushetsbelagt.

9.

IKO – Kirkelig pedagogisk senter er operatør for mentortjenesten, jf.
avtale mellom Kirkerådet og IKO. Eventuelle endringer i avtalen mellom
IKO og Kirkerådet kan også få konsekvenser for avtale mellom IKO og
menigheter/mentorer.

Oslo [dato]

[Sted] [dato]

			
[mentors navn]
for IKO – Kirkelig pedagogisk senter			
mentor
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Vedlegg 3:
Skjema for utgiftsdekning i forbindelse med
mentoroppdrag
UTGIFTER VED MENTOROPPDRAG:			
Prosjektnr. 470
Navn

Fødselsnr.(11 sifre):

Privatadresse

Postnr. Poststed

Skattekommune

Trekkprosent Konto nr.:
Dato fylles ut
på baksiden

Oppdragets
reisested og – formål
A. Reiseutgifter:

Spesifiser reisen på baksiden

Tog:

Bilag vedlegges

kr.

Fly/båt:

Bilag vedlegges

kr.

Buss/Taxi: Flybuss

Bilag vedlegges

kr.

Egen bil: Antall kilometer
Passasjertillegg:

Antall passasjer:

á kr 3,90 kr.
* Antall km.:

* á kr 1,00 kr.

Bompenger/parkering etc.:

kr.

Sum reiseutgifter:

kr.

B. Oppholdsutgifter:

Bilag vedlegges

Navn og adresse på overnattingssted:

kr.:

Kostutgifter:
Øvrige utgifter:
Sum oppholdsutgifter:

kr.:
kr.:

Totale utgifter:			
				
Underskrift: ___________________________________ Dato:
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Reisespesifikasjon
Dato

Kl.

FRA
Sted

TIL
Sted

Kl.

Skyssmiddel *
Type
Km, eget

* For bruk av egen bil skal du ta med:
reiseruten – kjørt distanse for hver tjenestereise, oppgitt etappevis og avlest på
kilometertelleren – årsak til omkjøringer – lokal kjøring på oppdragsstedet.
Merknader

Skjemaet sendes inn til:
IKO – Kirkelig pedagogisk senter, Postboks 2623 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.
Merk konvolutten ”Mentortjeneste”.
Du kan også skanne inn skjemaet og bilag, og sende det på e- post til magnhild.
sosveen@iko.no eller jorunn.blindheim@iko.no
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Vedlegg 4:
Disposisjon for grunnlagssamtalen
1. Status for menighetens trosopplæringsarbeid
2. Mentor gir informasjon om mentortjenesten (kort)
•
•
•
•

Målet med tjenesten
Mentor som prosessveileder. Hva kan mentor bidra med?
Mentors arbeidsmetoder
Mentorrollen i relasjon til arbeidsgiver og kontaktperson, ordning på
bispedømmekontoret
• Oppstart, varighet og tidsbruk

3. Avklaring og drøfting av viktige momenter
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvilke forventninger har menigheten til mentortjenesten?
Mentors forventning til samarbeid med enheten/menigheten
Hvem skal delta i veiledningen?
Sted for veiledningssamtalene?
Antall avtalte møter pr. semester
Ønsker menigheten en fast struktur for samtalene?
Hvem innkaller til møtene?
Skal mentor få skriftlig informasjon (saksliste, sakspapirer) fra
trosopplæringsansvarlig i forkant av møtepunktene?
• Taushetsplikt og praksis i vanskelige saker
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Vedlegg 5:
Veiledningsavtale for mentortjenesten
Menighet/enhet:
Mentor:
Målsetting med mentortjenesten: En mentor skal bistå menigheten i arbeidet
med å etablere en systematisk, integrert og fornyet lokal trosopplæringsplan for alle
døpte 0 – 18 år. Mentortjenesten skal sikre fremdrift i utviklingsarbeidet og sørge
for at arbeidet følger sentrale retningslinjer. Tjenesten skal skape møteplasser for
refleksjon og læring.
Grunnlagssamtalen er gjennomført og vi er blitt enige om følgende:
1. I våre menigheter vil følgende motta veiledning:
2.

Antall møter med mentor pr. semester:

3.

Sted for veiledningssamtalene:

4.

Mellom møtepunktene holder vi kontakten på følgende måte:

5.

Vi ønsker følgende struktur på samlingen:

6.

Veiledningen har en varighet på 3 år. Vi har følgende mål for veiledningen
disse årene:

7.

I tillegg har vi gjort følgende avtaler for veiledningen:

Sted: 			
				
Dato:
Ansvarlig for trosopplæringsarbeidet i menigheten(e):
Sted: 			
				
Dato:
Mentor:
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