
Trosopplæring - Utdrag fra strategiplan for samisk 

kirkeliv i Den norske kirke (2019-2027) 
 

Del 3 Mål og strategier -> 3.2 Samisk språk og kultur i trosopplæringa (s. 19) 

Mål  
A Døpte mellom 0-18 år møter en kirke som tar vare på samiske barn og unges 

flerkulturelle tilknytning og deres flerspråklighet. 

B Det finnes materiell og ressurser på sør-, lule- og nordsamisk og norsk, som har et 

samisk innhold for bruk i trosopplæringa. Materiellet er tilgjengelig i ressursbanken. 

C Samiske konfirmanter har tilgang til et landsdekkende trosopplæringstilbud, 

der deres samiske språk og identitet styrkes. 

D Den norske kirke gir et tilbud til unge voksne samer som fremmer kristen tro, 

styrker samisk identitet og gir tilgang til kristne fellesareaer. 

E Samiske barn og unge i menigheter der det bor mange samer, har tilgang til 

trosopplæringsressurser på samisk, møter samisktalende ansatte og har tilbud om 

trosopplæring på samisk. 

F Menigheter der samer er i mindretall legger til rette for at samiske familier har 

et tilbud om trosopplæring som bygger på kunnskap om samisk kirkeliv og samiske 

kristne tradisjoner.   

Strategier 
Menighetsrådenes ansvar: 

- Innarbeide samisk innhold i trosopplæringa for alle barn og unge. 

- Bruke Plan for samisk trosopplæringen i sitt trosopplæringsarbeid. 

- Menigheter med mange samiske barn skal gi et samiskspråklig tilbud i 

trosopplæringa til samiske barn og unge. 

- Sikre at samiske barn og unge i trosopplæringa møter kunnskap om lokale 

samiskkirkelige tradisjoner; for eksempel ved at dåpstradisjoner, trospraksis og 

høytider med en særlig betydning for samene synliggjøres og formidles. 

- Oppmuntre og støtte trosopplæring i hjemmene. Bidra med materiell. 

Biskopene og bispedømmerpdene: 

- Samarbeide med menighetene, og gjennom veiledning gjøre menighetene i stand til å 

gi samiske barn og unge et tilbud om trosopplæring på samisk, trosopplæring med 

samisk innhold og tilgang til samisk materiell i trosopplæringen. 

- Se til at menigheter bruker Plan for samisk trosopplæring. 

- Sikre at det finnes kompetanse i menighetene for å ivareta et samisk innhoold for alle 

barn som deltar i kirkens trosopplæring. 

- Legge til rette for at samisk trosopplæring for samiske barn tematiseres i fagarenaer 

for medarbeidere som jobber med trosopplæring. 

- De bispedømmer som har menigheter der det bor mange samer ser til at samisk 

innhold er innarbeidet i lokale trsoppplæringsplaner. 

Samisk kirkeråd og Kirkerådet: 



- Samarbeide med menigheter om utvkilng og tilgjengeliggjøring av samiskspråklig 

trsopplæringsmateriell og materiell med samisk innhold på norsk. 

- Samarbeide med bispedømmer og menigheter for å bidra til at samiske barn og unge i 

menighetene opplever en trosopplæring som styrker deres samiske identitet. 

- Bidra til at det utvikles og gjøres tilgjengelig ressurser til makering av 6. februar både 

i gudstjeneste og i trosopplæringa. 

- Bidra med rådgivning og veiledning til menigheters implementering av Samisk plan 

for for trosopplæring. 

- Videreføre og utvikle landsdekkende Samisk konfirmantleir. 

- Videreføre og utvikle samiske ungdomssamlinger 

- Samarbeide med menigheter om å igangsette utviklingsarbeid for å sikre at samiske 

familier kan følge sine tradisjoner knyttet til dåp, konfirmasjoon, vielse og begravelse. 

 

Bakgrunn, utdypelse og konkretisering kan leses under Del 4 Samisk kirkeliv – livskraftig 

og likeverdig -> 4.2 Samisk språk og kultur i trosopplæring (s. 31-32) 


