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Bestillinga

Mistanke: «når det kommer til den praktiske 
skolehverdagen (og reklamen for skolen), så er fokus på 
den personlige gudsrelasjonen og det personlige 
utbyttet.» 
Derfor: «utfordre til hvordan elevene kan dannes til 
samfunnsengasjerte mennesker, i alle betydninger av 
ordet.» 



Oppdrag

Korleis kan skolar som er 
godkjent etter 
vaksenopplæringslova danne 
elevane til samfunnsengasjerte 
menneske?



§ 1 Formål

Formålet med denne loven er å fremme livslang 
læring ved å legge til rette for organiserte 
læringsaktiviteter ved siden av det formelle 
utdanningssystemet. Loven skal bidra til 
motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse 
for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling 
og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.



§ 18 Krav til innhold og vurdering i opplæringen

Skolen skal drive etter læreplaner godkjent av 
departementet. Det må gå frem av planene hvilke 
vurderingsformer og dokumentasjon skolen skal 
benytte. Skolen skal ha læreplaner som er på nivå 
over grunnskoleopplæring. Skolen definerer selv 
sitt eget faglige og/eller verdimessige grunnlag.



Mål for økta

•Gjennom lytting og refleksjon bli klar over kor 
sentralt dette er.

•Gjennom dialogisk refleksjon hjelpe kvarandre
til å finne område å jobbe vidare med i skolane
våre.

•Gjennom individuell refleksjon ta med seg ei 
forplikting heim.



Område

• Politisk engasjement, parti eller 
ikkje

• «Culture making»

• Del av eit flerreligiøst samfunn

• Rasisme og framanfrykt

• Menneskerettigheter og liberalt 
samfunn

• Bygging av sivilsamfunnet

• Klima og miljø

• Global fattigdom

• Konflikt, krig og fred

• Sosial urett og utjamning

• Gründerskap og næringsliv

• Livsrett og menneskeverd

• Kjønn, sex og familie



Deling i grupper på 3

Korleis speglar denne delen av oppdraget 
skolens profil med undervisning og 
aktivitet i dag?



Kristen grunngjeving for samfunnsoppdraget

1. Kulturoppdraget 2. Guds rikes teikn



3. Kallet

Secular

Not called Physical

Sacred

Spiritual
Called

Division
Spiritual Hierarchy

Business people (&politicians?)



Hans Nielsen Hauge

•”Mit Kaldsbrev er at 
elske Gud og min 
Næste”

•”saa ledige Hender faa
Arbeyde”



William Wilberforce



Martin Luther King

Like anybody, I would like to live a long 
life. Longevity has its place. But I'm not 
concerned about that now. I just want 
to do God's will. And He's allowed me 
to go up to the mountain. And I've 
looked over. And I've seen the Promised 
Land. I may not get there with you. But 
I want you to know tonight, that we, as 
a people, will get to the promised land! 
And so I'm happy, tonight.
I'm not worried about anything.
I'm not fearing any man!
Mine eyes have seen the glory of the 
coming of the Lord!!



Angela Merkel

«Vi har fortsatt frihet til å 
bekjenne vår religion om vi 
utøver den og tror på den. Vi 
skal også ha mot til å si at vi 
er kristne. I stedet for å være 
redd for troende muslimer, bør 
Europas kristne heller starte å 
gå i kirken.» (Der Spiegel 
2015)



Kva kan dette gå i? 

Adresse BiG



Korleis ta dette vidare hos oss?

•Samtale tre og tre.
•Skriv ned fem område kvar som de syns er 
viktige å ta vidare i kvar dykkar skole. 

•Ta desse ned til fem konkrete prioriteringar som 
som di gruppe kan samle seg om.



Plenum

•Kvar gruppe deler i plenum sine fem konkrete 
tiltak.

•Vi summerer i plenum korleis vektlegginga 
fordeler seg.

•Vi tar alt ned til fem tiltak som den samla gruppa 
reknar som dei mest viktige prioriteringane.



Hjelp til å halde fokus

•Studentforum
•Hellig hverdag
•NLA Høgskolen
•TENT
•Skaperkraft



Individuell forplikting

•Plukk ut eitt til to tiltak mellom dei fem tiltaka 
som blei prioritert i plenum og eitt til to av dei
andre forslaga som var nemnt og som du meiner 
bør med, til saman tre prioriteringar.

•Skisser for deg sjølv ein plan for korleis du vil 
implentere dette i skoleplanlegginga framover.


