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Endring og utvikling
Vi skal snart forberede et nytt år. 2017 blir spennende på mange 
måter. Trosopplæringsreformen går over i en ny fase. Tiden for 
prosjekt og planutvikling er over, og nå er reformen i driftsfa-
sen. For IKO betyr det en endring i arbeidsoppgaver. Siden 2004 
har vi hatt ansvar for å drifte mentortjenesten i reformarbeidet 
nasjonalt. Mange dyktige medarbeidere har brukt tid, erfaring 
og kunnskap på å støtte menighetene i utviklingen av tros-
opplæringsplanene. Men selv om oppdraget fra Kirkerådet nå 
opphører, erfarer vi at tilbudet om en mentortjeneste ikke kan 
gjøre det. Fra januar 2017 starter IKO derfor opp med et nytt til-
bud; IKO Mentor. Vi tilbyr en tverrfaglig prosessveiledning som 
er fleksibel både i størrelse og opplegg, og som tilpasses lokale 
forhold. IKO Mentor vil veilede i revisjon av plan, utfordre til 
nytenkning i trosopplæringsarbeidet, bistå ansatte og frivillige 
og være en støttespiller for nyansatte. 

Men før vi går inn i det nye året skal vi avslutte 2016. Igjen 
er samtalen rundt skolegudstjenester i gang. IKOs håp er at 
skolene viser respekt for elevene og deres foresattes ønsker i 
tilbudet som blir gitt. Når det nå blir flere rektorer som ikke vil 
ha skolegudstjenester for sine skoler, må vi spørre: Er elever og 
foresatte tilstrekkelig hørt? Skolegudstjenestene er ikke en del 
av KRLE-faget. De har grunnlag i skolens generelle virksomhet 
som en del av skolens ansvar for å formidle kultur og tradisjon. 
Kristendommen er en del av denne arven. Tar skolene fullt an-
svar når de lar være å ha skolegudstjenester?

At samfunnet har blitt religiøst mangfoldig må ikke bety at 
det religiøse skal bort fra skolen. Et tidligere kirkelig hegemoni 
bør ikke avløses av et sekulært hegemoni, men av et livssynsåpent 
samfunn og en livssynsåpen skole med rom for religion. Da bør 
det være rom for at elevene kan å få oppleve julegudstjenester.

Les mer om IKO Mentor og kirke-skolesamarbeid på iko.no.

Marianne Uri Øverland
Direktør

LEDER

{Følg oss på}

FACEBOOK!
@IKOkirkeligpedagogisksenter

Blant 24 forslag fra heile landet vart  
Skapingsdagane i Os kyrkjelyd vinnarar  
av Trosopplæringsprisen 2016. 

TEKST: Ingrid Fjeld  FOTO: Siv Thompson

Skapingsdagane er eit tidsavgrensa breiddetiltak for 
1. og 2.-klassingar. Det er eit heildagstilbod som går 
av stabelen dei tre første dagane av skulens som-
marferie. Lokale kunstnarar leier skapingsøkter der 
borna kan velje mellom foto, maling, leire, kreativ 
dans, trommesirkel og teater, og gjennom alt dette 
får borna lære om Gud som skapar. Tiltaket har 
eksistert i to år, og i år deltok 75 born.

INSPIRERANDE
Trosopplæringsprisen vert delt ut av IKO, i samar-
beid med KA og Kyrkjerådet. Den blei i år delt ut for 
17. gang på Trosopplæringskonferansen i Lillestrøm 
19. oktober. I år var Skapingsdagane nominert 
saman med Naturkul i Eidfjord og LUPY – Bondelia 
på Gjøvik. Ein samstemt jury meinte at Os kyrkjelyd 
dreiv et særs inspirerande arbeid, og premierte dei 
med eit kunstverk og 50 000 kroner.

Kultureksplosjon i Os!
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JURYENS GRUNNGIVING
«Vinnaren av årets pris har ein gjennomgåande 
 tematikk som vert knytta til fellesskap og skapar-
glede. Det går ein raud tråd frå grunnleggjande 
tenking til innhaldet i andakter, planar og arbeids-
former. Borna blir inviterte til å bruke skaparevner 
med og for kvarandre. Å «skape», å «vere» og 
«gjere saman» står sentralt. At borna er medska-
pande er ein styrke ved prosjektet. Å realisere born 
si medvirking i trusopplæringa på denne måten, 
meiner juryen er eit førebilete. 

Juryen trur at samarbeidet med lokale ressurs-
personar og ideen om å ha ein sommarskule i kyr-
kja, kan vere til inspirasjon for mange.

Ein av kunstnarane skriv mellom anna: «Denne 
prosjektgruppa … har med sin jobb med ungane 
skapt ei stemning og eit engasjement blant born og 
vaksne som eg ikkje har sett liknande til på fleire 
år. Eg kjenner meg privilegert over å ha fått delta og 
vere ein del av denne kultureksplosjonen».

Kultureksplosjon i Os!

Skaparglede på 
sommarskulen i 
Os kyrkjelyd.

Frå venstre: Kunstner Edle Svendsen 
Lunde, kyrkjelyds arbeider Hege 

Varhaug-Lekven, kyrkjelydspedagog 
Gro Helen Skjælaaen og Kateket Hildur 

Løkken Lilestøl mottek trusopplæring-
sprisen frå Jens-Petter Johnsen i 

Kirkerådet og Frank Grimstad i KA. 
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TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN

Ansikt til ansikt  

Konferansen er den aller største dagskonferansen 
for kirkelige medarbeidere som blir arrangert i Nor-
ge, og den har blitt arrangert årlig siden den første 
spede begynnelse i 2001. For arrangørene IKO og 
Kirkerådet er det stort å se hva en slik samling kan 
bety for medarbeidere i trosopplæringen fra hele 
landet.
– At vi med denne konferansen kan bidra til et  
motivasjonsløft, ny kunnskap og inspirasjon for 
mennesker som jobber med barn og unge er bare så 
flott! sier direktør på IKO, Marianne Uri Øverland. 
– Det gir også oss motivasjon i et viktig arbeid, sier 
hun.

GODE MØTER
Tema for årets trosopplæringskonferanse var 
Ansikt til ansikt. Spørsmålene som preget dagen var 
hvordan vi møter hverandre som mennesker og 
som troende. Et flerkulturelt og flerreligiøst Norge 
utfordrer kirken og de kristne, og trosopplæringen 
skal være inkluderende, anerkjennende og tilrette-
lagt for alle.

UTFORDRENDE SEMINARER
På en trosopplæringskonferanse skjer programmet 

ren og delta på vandringer, kan barn og unge få en 
naturlig kjærlighet og engasjement for naturen, sa 
Nesse. Tove-Lill Magga i Samisk kirkeråd tok delta-
kerne med inn i levende fortellinger fra sin barndom 
og oppvekst der stillhet i naturen var en dyd. 
– Når vi står ansikt til ansikt med naturen blir vi 
utfordret med tanke på ansvar for vår neste, sa hun. 

LEKEN TROSOPPLÆRING
Et annet populært seminar med over 400 deltakere, 
var det IKOs Kristian Sandmark og trosopplærer og 
kirkerotteskuespiller Kari Jenseg som holdt. Her var 
fokuset på hvordan barn lærer, og det ble vist flere 
praktiske eksempler på bruk av lek og morsomme 
formingsoppgaver i trosopplæringen. Skattejakt, 
hinderløype eller dramalek var noen av forslagene 
til hva som kan brukes for at barna skal bli kjent 

vekselvis i storsalen med alle deltakerne samlet, på 
det store torgområdet og i ulike seminarer. Både fra 
hovedscenen og i seminarene ble søkelyset satt på 
temaet Ansikt til ansikt, på ulikt vis.  
– Mye av trosopplæringskonferansens innhold skjer 
i seminarene, og vi som jobber med dem prøver 
hvert år å legge opp til et bredt og variert program, 
sier IKO-rådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre. – Her skal 
det være noe for teologen og pedagogen, ja, for alle 
ansatte i kirke og organisasjon og for frivillige og 
rådsmedlemmer. Felles for alle på konferansen er 
interessen for fornyelse, faglige innspill og nye tips 
og ideer til fornyet praksis, sier Eldbjørg. 

JORDVENN
Konferansen bød på hele 14 ulike seminarer. Et 
av dem var Jordvenn, om enkle stillhetsøvelser og 
vandringer i naturen. Arbeidet med Jordvenn er 
inspirert av stillhetsarbeidet i retreat-tradisjonen 
og praksiser med vandringer og stillhetsarbeid i 
norsk og samisk trosopplæring. Knut-Magne Nesse, 
sokne prest i Kinn, ga en teologisk forklaring på bru-
ken av ordet Jordvenn. Blant annet handler det om 
barns vennskap med jorda og hverandre. – Kan barn 
være jordvenner? Jo, ved å være i og lytte til natu-

Norges Varemesse på Lillestrøm var smekk full  
av kompetanse da 1 700 mennesker var samlet til  
Trosopplærings konferansen 19. oktober. 

TEKST: Turid K. Vevatne  FOTO: Turid K. Vevatne og Siv Thompson

på Trosopplæringskonferansen 2016
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med bibelhistorier, lære navn på ulike elementer i 
kirkerommet og begreper for senere å kunne utvikle 
et språk for egen tro. Det ble også vist utdrag fra 
en kirketeater forestilling som innledning til noen 
refleksjoner om bruk av kirkerottene i menigheter.

Trosopplærer og 
skuespiller Kari Jensæg 

holdt seminaret 
«Leken trosopplæring» 

sammen med kirke-
rotteskaper Kristian 

Sandmark. 

på Trosopplæringskonferansen 2016
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Det å formidle bibelforteljingar for born er ei sentral 
oppgåve for IKO. Det er ikkje sjeldan at lesarar 
reagerer på framstillingar av bibelforteljingane. I 
forrige pakke i Dåpsklubben Tripp Trapp fekk dei 
minste «Bibelbadeboka Arken». Denne boka inne-
held bilete av Noah, båten og dyra, og utelet dei van-
skelege aspekta i forteljinga. Det har vorte diskutert 
om dette er ei forteljing som har livets rett som 
forteljing for dei minste eller ikkje. Flodforteljinga 
er unekteleg brutal i og med at forteljinga føreset 
at Gud ynskte å utslette alt kjøt og all livspust. Men 
det er nok først i høgare aldersgrupper at denne sida 
av forteljinga vert formidla. Kva bibelforteljingar 
velger vi for borna?  Og korleis kan dei forteljast?

TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN
I seminaret «I løvehulen» på årets trusopplærings-
konferanse vart Odd Ketil Sæbø, programsjef i 
Søndagsskulen Norge, og forfattar Anne Kristin 
Aasmundtveit, rådgjevar og forteljar i Bibelselska-
pet, utfordra til å halde innlegg om deira erfaring 
med formidling av «vanskelege» bibelforteljingar  
til born. Deretter fylgde ein samtale kring ulike 
problemstillingar knytta til formidlinga av desse og 
korleis ein kan gå fram.

GUD ER STØRRE
Søndagsskolen Norge produserer materiell som skal 
passe for også yngre barn, og har dei siste åra valt å 
ikkje bruke Noahs Ark. Også når dei fortel historia 
om Daniel, tar dei ikkje med den brutale avslutninga. 
– Den passer ikkje for dei minste. Som avsendarar 
kan vi ikkje kontrollere barnets oppleving, difor 
ynskjer vi ikkje å ha med dette i vårt materiell, seier 
Sæbø. Vi ynskjer å formidle ei trygg tru på at Gud er 
kjærleik. – Men det er ikkje slik at vi sensurerer alt 
som er vanskeleg, fortset han. 
– Dette er viktige vurderingar som vi heile tida 
må ta. Det er stor skilnad på munnleg og skriftleg 
formidling, understrekar Aasmundtveit. – Når du 
fortel har du tilhøyrarane framfor deg. Då er det 
lettare. Ein kan tilpasse ordval og skape trygge 
rammer. Bibelforteljingane spegler liva våre. Når 
Bibelen sjølv ikkje legg lokk på det vanskelege, kan 

I forteljinga om Daniel i løvehola går det som det ofte gjer i GT: 
Den rettferdige og gudfryktige Daniel vert redda frå løvegapet, 
medan Daniel sine fiendar vert ramma av sin eigen vonde plan. 
Saman med kvinner og born vert dei kasta til løvene. Det står 
ikkje at det er Gud som handlar, men som aktive fortolkarar av 
forteljinga, er det nærliggjande å tenke at Daniel sine fiendar 
fekk erfare Guds vreide og straff. Det er då det blir vanskeleg.  

TEKST: Ingunn Aadland  FOTO:  Helene Moe Slinning og Søndagsskolen Norge

– Om dei «vanskelege» forteljingane

I LØVEHOLA

«Bibelbadeboka 
Arken».
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BIBELHISTORIER
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vi kjenne oss igjen, seier ho. Dei siste åra har ho 
våga å fortelje historia om Isak og Abraham, og om 
Gud som testar trua til Abraham ved å be han ofre 
sin eigen son. – Dette er for litt eldre born, og eg fø-
rebur dei på at det er ei litt skummel forteljing, men 
at det går bra, seier Aasmundtveit. – Vi må ikkje låse 
gudsbileta våre i forteljingane. Gud er alltid større! 
understrekar begge to.

VÅG Å FORTELJE
Både Odd Ketil Sæbø og Anne Kristin Aasmundt-
veit er einige i at vi må våge å fortelje! Bibelen sine 
forteljingar er prega av mennesket sin historie på 
godt og vondt, men akkurat slik er dei ein veldig stor 
ressurs inn i trusopplæringa. I Dåpsklubben Tripp 
Trapp jobber Cecilie Holdø stadig med å finne gode 
bøker til born. Det finst mange Noahs ark-bøker på 
bokmarkedet. – Eg tenkjer at Noahs ark selger, rett 
og slett! Forteljinga er på eit vis enkel med dyr, båt, 
menneske og natur. Men symbolikken er vanskeleg, 
og forteljinga har jo fleire lag som dei yngste borna 
ikkje tar. Men har dei fått med seg forteljinga, så 
kan dei gripe meir etter kvart, seier ho. – Men, eg 
skulle nok ønske meg eit anna og breiare spekter av 
bibelforteljingar frå Det gamle testamentet. Det er 
for mange krigshistorier i vår formidlingstradisjon. 
For IKO er det ein viktig jobb å finne fram til fortel-
jingar som det er enklare å identifisere seg med og 
som speglar Guds nærvær på ein meir mangfoldig 
måte, legg ho til.

Anne Kristin Aasmundtveit, 
rådgjevar og forteljar i 
Bibelselskapet.

«Bibelbadeboka 
Arken».

Odd Ketil Sæbø, program-
sjef i Søndagsskolen 
Norge.
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AKTUELLE BØKER

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther hengte 
opp de 95 tesene på døra til slottskirken i Wit-
tenberg. Dette ble starten på den lutherske kirke. 
Denne boka handler om Luthers liv, men gjengir 
også noen av de 95 tesene i et språk tilpasset 
barn. Illustrasjonene er inspirert av bilder fra 
Luthers samtid og viser på en spennende måte 
hvordan folk levde på 1500-tallet. Boka er laget for 
store barn, men kan også godt leses av voksne.

Mange gode opplevelser og følelser er knyttet til sangene 
vi synger i advent- og juletiden. I Mine beste julesanger har 
vi valgt ut elleve av de mest kjente og kjære sangene. Hver 
sang har et stort oppslag ned et stemningsfullt og vakkert 
bilde. Note med melodi og besifring er en god hjelp hvis du 
vil spille selv. Dette er en flott gave til både små og store.

Vakker bok med julesanger

Martin Luther 
OG OPPSLAGET PÅ KIRKEDØRA

8  IKO-NYTT 4/2016

www.iko-forlaget.no
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ISBN 978-82-8249-267-6
ISBN 978-82-8249-267-6

Er du glad i å synge og spille?
I denne boka finner du tekst og melodi til elleve julesanger. Noen er sunget i flere generasjoner. Noen er ganske nye. 

Peter Bergting har lagd bildene.

Tekst av Meike Roth-Beck

Bilder av Klaus Ensikat

og oppslaget 
på kirkedøra

For 500 år siden levde det en munk som fortsatt i dag er berømt.  

Munken het Martin Luther.

I år 1517 gjorde han noe som forandret både kirken og hele samfunnet.  

Han skrev 95 setninger, eller teser, om hva det vil si å være kristen.  

Hittil hadde menneskene vært avhengig av kirkens regler og påbud for å bli 

frelst. Dessuten kunne bare kirkens menn lese og tolke Bibelen for dem.  

Luther mente noe annet. Han sa at den enkelte kunne bli frelst  

bare ved å tro på Jesus. Han oversatte også Bibelen til tysk,  

slik at folk kunne lese den selv.

Martin Luther og oppslaget på kirkedøra forteller i tekst og bilder historien 

om Martin Luther. Noen av de 95 tesene blir gjengitt i et enkelt språk. 

Illustrasjonene i boka gir et levende innblikk i hvordan  

folk levde på 1500-tallet. 

9 788282 493093

ISBN 978-82-8249-309-3

Martin Luther og oppslaget på kirkedøra Omslag.indd   1

25.10.16   09:28
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Bokmål
2 Tenn lys! 
To lys skal skinne 
for kjærlighet og tro, 
for dem som viser omsorg 
og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet 
og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter 
og dem som trøster dem.

Nynorsk
2 Tenn lys! 
To lys skal skine 
for kjærleik og for tru, 
for dei som alltid elskar,
for dei som byggjer bru.
Må fangar verte frie 
og heimlause få ly.
Tenn lys for dei som sørgjer, 
kveik deira mot på ny.

Tenn lys!
Tekst: Eyvind Skeie. Melodi: Sigvald Tveit
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AKTUELLE BØKER

Over 50 morsomme oppgaver knyttet til bibel- 
fortellingen om Jesu fødsel. Tell, trekk linjer og tegn, 
sett inn riktig svar, tørk bort og begynn på nytt. Her kan 
oppgavene gjøres om og om igjen. Tusj følger med. 

Her har vi en helt ny sangboks med 30 kort med sanger for 
de minste barna. På hvert kort er det en illustrasjon på den 
ene siden og sangtekst med notelinje og besifring på den 
andre. Selv om barna er for små til å snakke, kan de etter 
hvert kjenne igjen sangene ved å se de fine tegningene på 
kortene. En del av tekstene er både på bokmål og nynorsk. 
Alle sangene finnes på CD-er utgitt av IKO-Forlaget.

Min aktivitetsbok for julen

Nye sangkort til de minste!

Martin Luther 
OG OPPSLAGET PÅ KIRKEDØRA
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ISBN 978-82-8249-267-6
ISBN 978-82-8249-267-6

Er du glad i å synge og spille?
I denne boka finner du tekst og melodi til elleve julesanger. Noen er sunget i flere generasjoner. Noen er ganske nye. 

Peter Bergting har lagd bildene.
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NY PRISMETBOK

Gode øyeblikk med barnet kan sette varige spor. De 
er med på å skape trygge rom og et grunnlag for å 
utforske livet. Samtidig vet vi at det lille barnet er 
sårbart, og at vonde øyeblikk kan prege det for all 
framtid. Boka Beskytt øyeblikket mitt gir oppdatert 
kunnskap om omsorg, omsorgssvikt, tilknytning og 
makt i relasjonen til små barn. Forfatterne analyse-
rer og drøfter kirkelig praksis og tenkning om dette. 

BARNS LIVSVILKÅR
Kirken har et stort potensial for kontakt med de 
minste barna og foreldrene deres. I tilknytning til 
dåp møter kirken et flertall av småbarnsforeldre-
ne i Norge. Kirken og kristne fellesskap har lang 
tradisjon for å utvikle gode samlingssteder for fami-
lier, og har muligheter for å gi små barn omsorg og 
positiv selvforståelse. Ved å være tilgjengelig kan 
kirken være en avgjørende faktor hos barn som blir 
utsatt for omsorgssvikt og vold i hjem og nærmiljø. 
– Å være tilgjengelig krever å kunne se barns livs-
vilkår. Dette krever både vilje og kompetanse, sier 
redaktør for boken og forskningssjef ved Høyskolen 
Diakonova, Tormod Kleiven. – Boken er ment som 
et bidrag inn i dette feltet. Bidragene i boka drar 
veksler på ulike teorier, har ulike perspektiver og 
bygger på ulikt materiale, men alle dreier seg om 
omsorg for de minste barna og hvordan foreldre 
og kirke kan bidra til at barn får den omsorgen de 
trenger, fortsetter han.

OMSORG OG TROSOPPLÆRING
13. oktober ble boken lansert på et seminar på 
Høyskolen Diakonova. På lanseringen ga forfatterne 
smakebiter av egne bidrag. Hva betyr omsorg for 
barns utvikling og på hvilken måte?  Hvilke er-
faringer gjør foreldre og prester seg med å tematise-
re foreldrenes oppveksterfaringer og omsorgsevne i 
dåpssamtalen?  Hva med makt i omsorgs relasjoner? 
Hva har dåp med omsorg å gjøre? Hvilken plass 
kan omsorg ha i trosopplæringen? Hvordan kan 
hverdagsritualer bidra til god omsorg? Dette var 
spørsmål forfatterne – Tormod Kleiven, Sjur Isak-

Beskytt
øyeblikket
mitt

Fokus: Barn, krenkelser, tro

ISBN: 978-82-8249-278-2

Maria  Stensvold Ånonsen, (red.)

Fokus: Barn, krenkelser, tro

Hvem er jeg i møte med barn?

• Hvordan møter vi barna i trosopplæringen?

• Hva bærer vi med oss fra vår egen barndom?

• Hvordan møter vi barn som har opplevd utrygghet og krenkelser?

• Hvilken betydning har omsorg, trøst og tilknytning i barndommen?

Forfatterne setter særlig lys på de minste barna og hvordan voksne kan ivareta og vise 

dem omsorg. Ressursheftet er laget på bakgrunn av trosopplæringsprosjektet ”Beskytt 

øyeblikket mitt”. 

Trosopplæringsplanen ”Gud gir -vi deler” vektlegger at den enkelte menighet, sammen med 

foreldre og faddere, har et omsorgsansvar for det døpte barnet. Dåpsliturgien pålegger 

menighet og kirke et hellig ansvar: å vise omsorg for barna. Denne forpliktelsen understre-

ker at kristen dåp og omsorg for barnet hører sammen, og at vern av barn er en viktig del 

av kirkens praksis. 

Heftet er utabeidet i samarbeid med Høyskolen Diakonova 

og støttet av Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

Fokus barn, krenkelser, tro, nytt omslag.indd   1

13.01.2016   09:34:37

Den nye dåpsliturgien i Den norske  
kirke vektlegger den voksnes ansvar for 
omsorg for barnet. Og det er nettopp 
denne omsorgen for de minste som er 
temaet i to ferske bøker fra IKO-Forlaget.

TEKST: Turid K. Vevatne
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Gode øyeblikk med barnet kan sette varige spor. De 
er med på å skape trygge rom og et grunnlag for å 
utforske livet. Samtidig vet vi at det lille barnet er 
sårbart, og at vonde øyeblikk kan prege det for all 
framtid. Boka Beskytt øyeblikket mitt gir oppdatert 
kunnskap om omsorg, omsorgssvikt, tilknytning og 
makt i relasjonen til små barn. Forfatterne analyse-
rer og drøfter kirkelig praksis og tenkning om dette. 

BARNS LIVSVILKÅR
Kirken har et stort potensial for kontakt med de 
minste barna og foreldrene deres. I tilknytning til 
dåp møter kirken et flertall av småbarnsforeldre-
ne i Norge. Kirken og kristne fellesskap har lang 
tradisjon for å utvikle gode samlingssteder for fami-
lier, og har muligheter for å gi små barn omsorg og 
positiv selvforståelse. Ved å være tilgjengelig kan 
kirken være en avgjørende faktor hos barn som blir 
utsatt for omsorgssvikt og vold i hjem og nærmiljø. 
– Å være tilgjengelig krever å kunne se barns livs-
vilkår. Dette krever både vilje og kompetanse, sier 
redaktør for boken og forskningssjef ved Høyskolen 
Diakonova, Tormod Kleiven. – Boken er ment som 
et bidrag inn i dette feltet. Bidragene i boka drar 
veksler på ulike teorier, har ulike perspektiver og 
bygger på ulikt materiale, men alle dreier seg om 
omsorg for de minste barna og hvordan foreldre 
og kirke kan bidra til at barn får den omsorgen de 
trenger, fortsetter han.

OMSORG OG TROSOPPLÆRING
13. oktober ble boken lansert på et seminar på 
Høyskolen Diakonova. På lanseringen ga forfatterne 
smakebiter av egne bidrag. Hva betyr omsorg for 
barns utvikling og på hvilken måte?  Hvilke er-
faringer gjør foreldre og prester seg med å tematise-
re foreldrenes oppveksterfaringer og omsorgsevne i 
dåpssamtalen?  Hva med makt i omsorgs relasjoner? 
Hva har dåp med omsorg å gjøre? Hvilken plass 
kan omsorg ha i trosopplæringen? Hvordan kan 
hverdagsritualer bidra til god omsorg? Dette var 
spørsmål forfatterne – Tormod Kleiven, Sjur Isak-

sen, Trine Klette, Magne Torbjørnsen og Maria S. 
Ånonsen – adresserte.

FOKUS-BOK
Prismetboka «Beskytt øyeblikket mitt» har blitt 
til på bakgrunn av et forsknings- og fagutviklings-
prosjekt som har gått over flere år, og som også 
har resultert i boken «Fokus: barn, krenkelser, 
tro». Det er et ressurshefte bestående av praksis-
nære fagtekster med refleksjoner over hvem vi 
som voksne er i møte med barn. Her tas det opp 
tema som trosformidling for små barn, tilknytning, 
krenkelser og ansvar. Et kapittel beskriver en vei-
ledning for å samtale med dåpsforeldre om omsorg. 
I tillegg inkluderer heftet eksempler fra menighets-
hverdagen som beskriver hvordan omsorg kan for-
midles gjennom konkrete trosopplæringstiltak. Det 
er også utviklet et samtaleopplegg som er godkjent 
av K-stud til samtalegrupper. Begge disse bøkene er 
gitt ut i samarbeid med Høyskolen Diakonova.

Redaktør Tormod Kleiven. Lanseringsseminaret 
var en del av jubileums arrangementet til  

Høyskolen Diakonova som fyller 100 år. 
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MUSIKK

TEKST: Turid K. Vevatne

– Babysang er et av tiltakene i trosopplæringen 
som virkelig har slått an og når bredt ut. Her har 
menighetene en unik mulighet for å få til samarbeid 
mellom hjem og menighet og å utvikle sangglede og 
musikalitet, sier Merete Bøe som jobber mye med 
IKOs babysangsatsing. – Tenk å kunne tilby noe så 
viktig til både barn og foreldre! 

KURSTILBUD
I februar er det klart for et nytt todagers kurs på 
IKO med grunnleggende opplæring i babysang som 
trosopplæring. Og i utgangen av mars arrangeres 
det i samarbeid med K-stud et videregående kurs 
for dem med litt eller mye erfaring, og som ønsker å 
videreutvikle babysangen. 

INSPIRASJON OG KUNNSKAP 
IKO begynte å arbeide med babysang-CD og kurs 

Babysang som 
god trosopplæring

Babysang har vist seg å gjøre kirken mer 
tilgjengelig for svært mange småbarns- 
familier. IKO holder stadig oppe trøkket  
på utviklingsarbeid. På nyåret blir det  
flere kurs, samtidig som den nye CD-en 
«Gynge mer» går ut i Dåpsklubben, til 
menigheter og butikk hyller.

Merete Bøe er begeistret 
over den nye CD-en.  

– Den passer både for 
babysanggrupper og små 
og større barn i hjemmet.

i 2008. Da hadde Frelsesarmeen holdt på en tid 
allerede. Siden den gang har over 550 deltatt på kurs i 
babysangledelse i regi av IKO. 
– Kan det fortsatt være marked og behov for nye kurs?
– Ja! Det viser etterspørselen tydelig. Hvordan baby-
sang praktiseres vil variere fra menighet til menighet 
fordi lederne har ulik bakgrunn. Men å lede babysang 
kan være en ganske ensom jobb, det er viktig å knyt-
te kontakter og dele erfaringer med andre som er i 
samme situasjon. Det er nødvendig å være oppdatert 
uansett hvilket fagfelt man jobber med, sier Merete.

GYNGE MER
10. november ble oppfølgeren til den svært populære 
babysang-CD-en Gynge lite grann, Gynge mer, lansert. 

Her er 29 sanger, rim og regler, og mye av det 
er nyskrevet. Ved siden av noe tradisjonsstoff 
er det enda flere enkle sanger med kristent 
innhold.   
– For mange foreldre er kristne sanger og vers 
en fin måte for å fortelle sitt barn om tro. Slik 
får de mulighet til å formidle både etikk, kjente 
bibelvers og bibelfortellinger fra barna er helt 
små, sier Merete.
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TIL ETTERTANKE

Å se Gud

TEKST: Maria Agøy Sand, Kirkens Nødhjelp  
og styremedlem i IKO  

Juri Gagarin, det første mennesket i verdensrommet, 
skal ha sagt om denne opplevelsen: «Jeg så og jeg så, 
men jeg så ikke Gud.»

Gagarins kommentar er banal. Likevel berører den et 
grunnleggende spørsmål: Skal man ikke kunne se Gud? 
Om ikke gjennom det blotte øye, så i hvert fall gjennom  
fornuften? Det får meg til å spørre: hvor forventer jeg 
egentlig å se Gud? 

En lærer fortalte om Gagarins utsagn til klassen sin, 
og lurte på hva barna tenkte om dette. Flere mente at 
Gagarin måtte tillegges en viss autoritet, ettersom han 
hadde sett mer av kosmos enn de fleste. Så rakk en 
liten gutt opp hånda og spurte: «Men hadde han et rent 
hjerte?» 

Dette er vel kanskje i det frommeste laget for de fleste av 
oss. Samtidig vet vi jo at fornuften har sin begrensning 
når det gjelder å finne frem til Gud. Ikke fordi den ikke 
er fornuftig nok, men kanskje fordi den opptrer i feil 
rom? Kun de færreste av oss når de grensesprengende 
høyder. Enten det er i romfartøy eller på tankens plan. 
Men vi kan alle gå i oss selv.   

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Merete Bøe er begeistret 
over den nye CD-en.  

– Den passer både for 
babysanggrupper og små 
og større barn i hjemmet.

i 2008. Da hadde Frelsesarmeen holdt på en tid 
allerede. Siden den gang har over 550 deltatt på kurs i 
babysangledelse i regi av IKO. 
– Kan det fortsatt være marked og behov for nye kurs?
– Ja! Det viser etterspørselen tydelig. Hvordan baby-
sang praktiseres vil variere fra menighet til menighet 
fordi lederne har ulik bakgrunn. Men å lede babysang 
kan være en ganske ensom jobb, det er viktig å knyt-
te kontakter og dele erfaringer med andre som er i 
samme situasjon. Det er nødvendig å være oppdatert 
uansett hvilket fagfelt man jobber med, sier Merete.

GYNGE MER
10. november ble oppfølgeren til den svært populære 
babysang-CD-en Gynge lite grann, Gynge mer, lansert. 

Her er 29 sanger, rim og regler, og mye av det 
er nyskrevet. Ved siden av noe tradisjonsstoff 
er det enda flere enkle sanger med kristent 
innhold.   
– For mange foreldre er kristne sanger og vers 
en fin måte for å fortelle sitt barn om tro. Slik 
får de mulighet til å formidle både etikk, kjente 
bibelvers og bibelfortellinger fra barna er helt 
små, sier Merete.
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Prismet 3/2016 / 22. juli, verdier og spenninger

• Verdier i formålsparagraf og minnematerialet etter 22. juli 2011 
Av Sidsel Lied og Ingebjørg Stubø [Forskning]

• Arbeid med verdier i skolen. På jakt etter verdier i minnematerialet  
etter 22. juli 2011. Av Sidsel Lied og Torleif Kveset [Praksis]

• Dialoger om verdier i grunnskolens formålsparagraf – med  
minnematerialet fra 22. juli som læremiddel.   
Av Ingebjørg Stubø og Synnøve Markeng [Forskning]

• Grunnleggende ferdigheter i KRLE-læreverk.  
Av Hans Hodne [Forskning]

• Mellan verklighet och vision – en diskursanalys av Riktlinjer för Svenska kyrkans 
konfirmandarbete. Av Caroline Gustavsson [Forskning]

Se fullstendig innholdsfortegnelse for Prismet 3/16 på www.iko.no/prismet

PR
ISM

ET
LITT AV ALT

PRISMET
NR 3/2016  

ER NÅ I SALG!

Styrerkonferansen har som mål å gi inspirasjon til 
lederen, bidra til faglig utvikling, og være en arena 
der styrere kan bygge nettverk. Konferansen som 
arrangeres i slutten av januar har temaet «Å gjøre en 
forskjell». Hvordan kan barnehagestyreren utgjøre 
en forskjell blant barna og foreldrene i barnehagene?  
Bidragsytere til konferansen er blant andre Leif 
Martin Stapnes, studieleder for masterprogrammet 
i verdibasert ledelse på VID vitenskapelige høgskole 
og Dagfinn Haarr, spesialist i allmennmedisin og 
samfunnsmedisin. Dessuten bidrar Slumstasjonen 
fra Frelsesarmeen og Foreldre utvalget for barne-
hager. 

OM KONFERANSEN
Styrerkonferansen er en barnehagekonferanse som 
blir arrangert annethvert år av Barnehageforum. 
Dette forumet består av Normisjon, Frelsesarmeen, 
Norsk Luthersk Misjonssamband, Pinsebarne hagene 
og IKOs barnehagekontor. Konferansen er for alle 
barnehageansatte, men programmet er rettet spesi-
elt mot styrere i barnehagene. 

Program og påmelding på www.iko.no/kurs

Styrerkonferansen 2017

Styrerkonferansen setter fokus på noen  
av barnehagestyrerens roller og oppgaver,  
og det særegne ved å lede barnehager  
med et tydelig kristent verdigrunnlag.
Tekst: Merete Bøe
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Styrerkonferansen 2017 

26.–27. JANUAR  Clarion Hotel Oslo Airport

For menighets- og organisasjons- 
barnehager.

Prismet-seminar 

6. FEBRUAR  MF, Oslo

Om frivillighet i trosopplæringen

Misjonskurs 

8. FEBRUAR  IKO, Oslo

I samarbeid med Himalpartner og 
Oslo bispedømme

Babysangkurs 

9.–10. FEBRUAR  IKO, Oslo

Grunnleggende opplæring i  
«Babysang som trosopplæring»

Kirke-skole-samarbeid 

9. MARS  IKO, Oslo

Fokus på påske- og pinsemarkering

Videregående kurs i  
babysang 

31. MARS – 2. APRIL  Soria Moria, Oslo

Få ny kunnskap og inspirasjon!

HVA SKJERLITT AV ALT

PRISMET
NR 3/2016  

ER NÅ I SALG! Les mer om IKOs aktuelle  
kurs og fagdager på 

www.iko.no

Vipps 
din gave 

til IKO!

11592
Vipps 200,– eller mer før  
nyttår og bli med i trekningen 
av et gavekort på kr 1.000,– 
fra IKO-Forlaget

VINN 
GAVE- 
KORT!



Retur: IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Postboks 2623 St. Hanshaugen
0131 Oslo

NYE, REVIDERTE UTGAVER  
AV ALLE ELEMENTENE!

2.  UTGAVE!

KONFIRMANTENS  
EGEN BOK 

79,–

FORBØNNSKORT 
A7-format.  

Pakker à 14 kort 
kr 100,-

Konfirmant

NYHET!

DIGITAL  
PRESENTASJON 

1 290,– LÆRER- 
VEILEDNING 

495,–


