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Enalyzer undersøkelse - Se gjennom svarene

1. Jeg svarer som
Fagforening

2. Navn på kontaktperson for høringssvaret
Harald Skarsaune

3. E-post til kontaktperson for høringssvaret
harald@kufo.org

4. Hvor nyttig vurderer du den foreslåtte automatisk genererte informasjonen som hentes
fra menighetenes årsstatistikk, medlemsregisteret og statistisk sentralbyrå?
5: Svært nyttig

5. Har du kommentarer til den foreslåtte automatisk genererte informasjonen?
-

6. Hvordan vurderer du antall felter (fire) som menighetene skal fylle inn?
Et godt antall

7. Har du andre kommentar til informasjonen som det er foreslått at menigheten legger inn
selv?
-

8. Hva tenker du om forholdet mellom det menigheten har skrevet i sin
trosopplæringsplan, og helhetlig menighetsplan?
5/5 - Det er lett å se hvor tekst fra menighetens plan for trosopplæring» passer inn i malen for helhetlig menighetsplan

9. Har du kommentarer til det menigheten skal flytte over fra sin trosopplæringsplan til
helhetlig menighetsplan?
-

10. Hva tenker du om informasjonen som etterspørres om hver aktivitet?
Har et godt detaljnivå
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11. Har du andre kommentarer til informasjonen som menigheten skal fylle inn om sine
aktiviteter?
-

12. Hva synes du om antallet fagområder?
Jeg synes dette er et godt antall alternativer

13. Har du andre kommentarer til fagområdene som menigehtene kan merke aktiviteter
med?
Fagområdet trosopplæring er et "gammelt område"/gammelt uttrykk som kanskje for fremtiden burde vært erstattet med
f.eks "Kirkelig undervisning". Dette for å synliggjøre at også undervisning for voksne er en del av kirkens
undervisningsplaner. Spm blir evt da om det burde vært opprettet et eget fagområde kalt "kirkelig undervisning for voksne,
dersom fagområdet "Trosopplæring" skal beholdes. KUFO er i denne sammenheng også noe kristisk til bruken av begrepet
"undervisning" da dette kan gi gale asosiasjoner til at tro er noe som (bare) skal eller må læres. Kanskje kan begrepet
"Kirkelig pedagogikk" eller lignende uttrykk vurderes.

14. Har du kommentarer til veiledningstekstene som ligger i selve malen?
-

15. Har du andre tilbakemeldinger til selve malen for helhetlig menighetsplan?
-

16. Har du kommentarer til bakgrunnsdokumentet som forklarer tenkingen bak og bruken
av mal for helhetlig menighetsplan?
-
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