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STRATEGI MED SATSINGSOMRÅDER 2021 - 2023 

 
 
IKOs FORMÅL 

IKO skal, med grunnlag i kristen tro og tradisjon, arbeide i forhold til kirke, hjem, skole og 
barnehage og samfunnet forøvrig.  

 
• IKO vil bidra til utvikling og fornyelse av kirkelig undervisning og trosopplæring.  
• IKO vil fremme kristen oppdragelse i hjemmet.  
• IKO vil styrke kjennskap til kristen tro og tradisjon og formidling av kristen kultur i 

skole og barnehage.  
 

IKO vil tjene dette formålet blant annet ved å  
• utvikle kurs, ideer og materiell til bruk i kirkens trosopplæring, 
• gi impulser og veiledning, yte faglig og metodisk konsulentbistand og hjelpe til med 

kurs- og foredragsvirksomhet overfor kirke, barnehage og skole, 
• utarbeide, utgi, distribuere og informere om hjelpemidler/lærebøker og pedagogisk 

og teologisk litteratur som er i samsvar med det kristne livssynet,  
• drive forsknings- og utviklingsarbeid innenfor religionspedagogikk og kirkelig 

undervisning, 
• bidra til opinionsskapende virksomhet og til spredning av informasjon. 

 
IKO vil søke å realisere disse oppgaver nasjonalt, regionalt og lokalt i nært samarbeid med 
andre som har ansvar på områder som angår IKOs virksomhet – særlig med 
representantskapets medlemsorganer/-organisasjoner. (Vedtektenes §3) 

 
 
IKOs VISJON 
Vi vil skape rom for kristen tro, håp og undring 
 
IKOs MÅLGRUPPER 

- barn og unge 
- familie og faddere 
- ansatte og frivillige i menigheter og organisasjoner 
- studenter, lærere og andre ansatte innen våre fagområder 

 
IKOs ARBEIDSOMRÅDER 

• Hjem 
• Kirke 
• Barnehage 
• Skole 
• Samfunn 
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SATSING INNEN ARBEIDSOMRÅDENE 
I løpet av den kommende treårsperioden, 2021 – 2023, vil IKO særskilt prioritere følgende 
satsinger innen de enkelte arbeidsområdene: 
 
Hjem 

• Fortsette å videreutvikle dåpsklubben, rekruttere nye medlemmer 
og sørge for at bøker og produkter er med på å gi medlemmene en 
helhetlig trosopplæring. 

• Utvikle andre kanaler for å nå hjemmene 
 

Kirke (menigheter og organisasjoner) 
• Bidra til kompetansestyrking av ansatte og fagutvikling innenfor 

kirkelig undervisning gjennom arbeidet med blant annet 
Trosopplæringskonferansen. 

• Være hovedleverandør av utdelingsmateriell. 
• Fortsette å utvikle Kirkerottene 
• Videreutvikle alternativ distribusjon av utdelingsmateriell. 

 
 
Barnehage 

• Videreutvikle barnehagekontoret som servicekontor for menighets- 
og organisasjonsbarnehager 

• Bidra med innhold innen etikk og kristen arv og tradisjon 
 

Skole 
• Bidra til kompetansestyrking på skole-kirkesamarbeid 
• Utgi oppdatert og godt fagstoff på skole-kirke samarbeid og KRLE-

didaktikk 
 

Samfunn 
• Bidra i den offentlige samtalen innen vårt felt. 

 
 
På bakgrunn av disse satsingene og det kontinuerlige arbeidet vil det utarbeides 
nødvendige handlingsplaner. 
 


