PUBLISERINGSKRITERIER FOR ”TROSOPPLÆRING I PRAKSIS”
SAMMENDRAG
EN ”TROSOPPLÆRING I PRAKSIS”-BOK FRA IKO SKAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

skrives for ansatte og frivillige som arbeider med trosopplæring
gjenspeile aktuell tematikk og pedagogikk i forhold til Trosopplæringsplanen Gud gir – vi deler
inspirere ansatte og frivillige i kirke og organisasjon til å tenke nytt i arbeidet med barn og unge
være skrevet av forfattere med spesialkompetanse innen respektive emner
være beste metodebok på sitt område og bidra til faglig refleksjon rundt egen og andres praksis
utstråle faglighet og inspirasjon
være knyttet til kurs, og/eller ha eksterne finansieringskilder

MÅLGRUPPER OG NØKKELINNSIKT
EN TIP-BOK FRA IKO SKRIVES FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE I KIRKEN OG TILSVARENDE I
ORGANISASJONER SOM ARBEIDER MED TROSOPPLÆRING
Primært: Det er ca 1200 menigheter i Dnk med ansatte og frivillige som arbeider med trosopplæring. Menighetene
i Dnk er, ifølge Trosopplæringsplanen Gud gir – vi deler, pålagt å ha en lokal plan for arbeidet med trosopplæring
for barn og ungdom 0–18 år.
Sekundært: Menigheter utenfor Dnk og arbeid i regi av organisasjoner som ikke utgjør en del av menighetens
formelle trosopplæringsarbeid.

PRODUKTFORDELER
FUNKSJONELL: GJENSPEILE AKTUELL TEMATIKK OG PEDAGOGIKK I FORHOLD TIL
TROSOPPLÆRINGSPLANEN ”GUD GIR – VI DELER”
EN TIP-BOK SKAL
•

være en vesentlig hjelp i trosopplæringsarbeidet med en tydelig forankring i Gud gir – vi deler

•

ha en faglig og en metodisk del, med hovedvekt på metode

•

inneholde illustrasjoner i sort/hvitt som viser trosopplæring i praksis

•

ha et omslag som, i billedform, gjenspeiler bokens innhold

•

være enkel å ta i bruk for både ansatte og frivillige i kirken

EMOSJONELL: INSPIRERE ANSATTE OG FRIVILLIGE I ARBEIDET MED BARN OG UNGE
EN TIP-BOK SKAL
•

gi leseren faglig påfyll som skal bidra til å tenke nytt i arbeid med barn og unge og reflektere over egen
praksis

•

gi leseren trygghet og selvtillit for å iverksette nye tiltak/fornye elementer i trosopplæringen

•

gjennom dette utruste, inspirere, og gi ny energi til arbeidet

BEVIS
VÆRE SKREVET AV FORFATTERE MED SPESIALKOMPETANSE INNEN RESPEKTIVE EMNER
En TIP-bok skal ha forfattere med sakkunnskap og praksiserfaring fra trosopplæring i kirken. IKO Senteret
kvalitetssikrer bøkene, enten som forfattere, fagredaktører eller konsulenter. IKOs direktør knytter bokens tema til
trosopplæringsplanen i forordet.

DISKRIMINATOR
EN TIP-BOK FRA IKO SKAL VÆRE BEST PÅ SITT OMRÅDE
TIP-bøkene er nærmest enerådende på markedet som knytter seg direkte til trosopplæringsplanen med metodiske
opplegg. Det skal utnyttes den kompetanse som finnes i IKO Senteret på en slik måte at en sikrer høy kvalitet og
brukervennlighet.

PERSONLIGHET OG ROLLE
En TIP-bok fra IKO skal utstråle faglighet og inspirasjon
Faglighet skal utstråles gjennom pedagogiske virkemidler i layout, gjennom redaksjonell oppbygning og en
inspirerende disponering av stoffet. Språket skal invitere og overbevise på en måte både ansatte og frivillige forstår
og kjenner seg igjen i.
Inspirasjon: Gjennom omslagsdesign, og med en forfatterstemme som gjenkjenner målgruppen, skal boken treffe
leseren på hjemmebane. Gjennom konkrete aktivitetsforslag skal boken gjøre det enklere for lokale kirkelig
undervisningsansatte og frivillige å drive trosopplæring.

ØKONOMI
EN TIP-BOK SKAL VÆRE KNYTTET TIL KURS, OG/ELLER HA EKSTERNE
FINANSIERINGSKILDER
En TIP-bok inngår i menighetsabonnementet.
En TIP-bok inngår som en del av et kurs om emnet, og/eller er støttet av eksterne.
En TIP-bok skal henvise til eksterne samarbeidspartnere og eventuelle finansieringskilder.
En TIP-bok skal, om mulig, ha en studieplan godkjent av K-stud.

