
KVALITET I KIRKELIG

UNDERVISNING

INFORMASJONSFOLDER

MER INFORMASJON OM STADIG BEDRE:

www.ka.no/stadigbedrewww.ka.no/stadigbedre
eller ring:

 Prosjektleder Linn Maria Kierulf tlf. 23 08 14 34

Stadig bedre er utviklet av kateketer, teologer og kirkeverger.
I styringsgruppen for Stadig bedre er

IKO, KA Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon,
Kateketforeningen, Presteforeningen og Teologene representert.

 Verktøyet eies av KA.



Den engasjerte staben i Fjære menighet har opplevd at arbeidet med 
trosopplæringen har hjulpet dem til å se mer helhetlig på arbeidet i 

menigheten, de har blitt mer sammensveiset og bedre til å samarbeide.
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Stadig bedre 
– kvalitet i kirkelig undervisning

Stadig bedre er et verktøy som bidrar til å øke kommunikasjonen mellom 
barn, unge, foreldre og kirken. For å utvikle en best mulig kvalitet på under-
visningstjenestene må man få til en god kommunikasjon med foreldre, barn og 
unge.

I arbeidet med Stadig bedre fokuserer menighetene på målstyring, evaluer-
ing og systematisk etterarbeid. Dette gjøres ved hjelp av ferdigutviklede 
spørreskjemaer som tilpasses lokale forhold. Det er også utarbeidet materiell til 
bruk i etterarbeidet.

Skjemaene Det er utviklet skjemaer for dåpsforeldre, aldersgruppen 4 -18 år 
samt deres  foreldre. Dette er skjema som kan benyttes i barnearbeid, på ”lys 
våken”, konfi rmantsamlinger, familiegudstjenester, konfi rmantleir, ungdomsar-
beid, utdeling av 4-årsbok og til ledere på konfi rmantleir. Skjemaene er ut-
formet slik at de enkelt kan tilpasses den enkelte menighets arrangementer.

Kvalitetsfaktorene Spørsmålene er knyttet 
opp mot kvalitetsfaktorer. De indikerer om 
undervisningen når bredt og godt, hvordan 
oppslutningen er, om det oppleves fi nt å delta 
på arrangementene, om man føler seg godt 
mottatt og har fått den informasjonen man 
har behov for. Kvalitetsfaktorene forteller også 
noe om innholdet i undervisningen. I hvilken 
grad lykkes vi i å formidle kristen kunnskap; 
gir undervisningen hjelp til å tolke hendelser 
i livet og bidrar undervisningen til at barn og 
unge utvikler gode holdninger? I tillegg 

belyses de mer praktiske sidene av undervisningen som om de personalmessige 
behovene er dekket, om forsikringsordninger og beredskapsplaner er i orden og 
sist men ikke minst om barn og foreldre føler seg trygge i deltakelse på kirkens 
arrangementer.

Stadig bedre er annerledes enn mye av den tradisjonelle evalueringen som 
menighetene utfører. Det som skiller den fra dette er at deltakernes opplevelse 
blir systematisert og satt fokus på. Stadig bedre kan bidra til at deltakerne føler 
seg sett og tatt på alvor – det er essensielt i den kirkelige virkeligheten!

Stadig bedre tilpasses den nye planen for trosopplæring.
 

Hva sier menighetene
som har benyttet Stadig bedre?

56 menigheter benyttet Stadig bedre pr. 31.12.2008. Noen har brukt verktøy-
et i 3 år, noen bare i noen måneder. Det er spennende å høre hva de opplever 
at skjer når de setter i gang arbeidet med Stadig bedre: mange gir tilbakemeld-
ing om at de arbeider mer på tvers i staben og at de får bedre kontakt med 
foreldrene. Flere forteller om en mer utstrakt bruk av målstyring og planar-
beid enn tidligere. Medarbeidere forteller at de blir mer motivert når de vet 
at de får en systematisk tilbakemelding på det arbeidet de gjør. Stadig bedre 
hjelper dem til å bli mer bevisst på hva som er viktig. Noen har også brukt 
verktøyet til å oppmuntre og involvere de frivillige. 

I løpet av sommeren 2009 presenteres verktøyet
 Stadig bedre for menighetsdiakonien!


