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Læring for
troen og livet
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Kursvirksomheten 2016
Omfang og utvikling
Pr. 31.12.2016 hadde K-stud 79 medlems- og samarbeidsorganisasjoner. Disse gjennomførte 5327
kurs med 144 464 kurstimer og 41 325 deltakere i 2016. Det er en økning på 4,3 % i antall kurstimer.
Antall kurs økte med 1,7 % og antall kursdeltakere gikk ned med 1,7 %. 27 av K-studs medlemmer har
hatt en økning i antall timer, men 25 organisasjoner/menigheter har en nedgang.
Pinsebevegelsen er fortsatt størst, med 34 718 kurstimer, fulgt av Den norske kirkes menigheter som
har litt over 25 000 timer og Hekta – trosopplæring for ungdom med over 14 600 timer. Blant de ti
største finner vi også Normisjon, Ungdom i Oppdrag, KRIK (Kristen Idrettskontakt), Frikirken,
Misjonssambandet, Norges KFUK-KFUM og Det norske baptistsamfunn.
11,5 millioner er fordelt i ordinært opplæringstilskudd.
Endringer 2015-2016 for de 10 største medlemsorganisasjonene målt i kurstimer:
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Emner
Kristendomsfag er det emnet det gis mest opplæring i. Dette utgjør 59 % av alle kursene. Norskkurs
for flyktninger og innvandrere har økt svært mye de siste årene. Fra 2015 til 2016 registrerte vi 8,5 %
flere norskkurs. «Sang, musikk og drama» er det nest største emneområdet, med 727 kurs, fulgt av
531 kurs i «Natur, idrett og friluftsliv» og 421 kurs i «Organisasjon og ledelse».
Kurstimer fordelt på emner:

Kurstimer 2016
Språkfag
Sang, musikk og drama
Kunst og håndverk
Tro og kristenliv, menighet, kirke
og misjon
Samfunn
Organisasjon og ledelse
Helse og omsorg
Natur, idrett og friluftsliv
Hjem og samliv

Type organisasjoner
Kirker og trossamfunn utgjør den største aktøren, de når over 22 000 kursdeltakere. Student- og
ungdomsorganisasjonene har over 9 200 kursdeltakere, mens tallet for organisasjoner i kategorien
misjon, bistand og oppbyggelse er over 7 100. De diakonale organisasjonene (institusjoner som eies
av trossamfunn er plassert her) når over 2 400 kursdeltakere. Fag- og interesseorganisasjoner og
materiellutviklere er små i denne sammenheng.
Aldersfordeling
I K-stud er hele 37,5 % av kursdeltakerne mellom 14 og 19 år, og dette er en langt høyere andel enn i
andre studieforbund. Blant våre medlemmer er ungdomsorganisasjonene store, særlig med sine
leirer. I tillegg er det mye smågrupper, konfirmasjonsundervisning og noen lederkurs for ungdom.
Samlet sett utgjør de mellom 14 og 29 år over halvparten av kursdeltakerne (nesten 54 %).
Kjønnsfordeling
I K-stud er 60 % av deltakerne kvinner. I alle aldersgruppene er kvinner i flertall, fra 56% blant
tenåringene til 64% i aldersgruppene 20-29 og 60+. I de andre gruppene er kvinneandelen mellom 60
og 63 %. Det er interessant å se at det er i den laveste aldersgruppen hvor forskjellen mellom kvinner
og menn er minst.
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Aldersfordeling kvinner og menn:

Aldersfordeling kvinner og menn 2016
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Forankring
Virksomheten gjennomføres i tråd med K-studs visjon, virksomhetside og formål, slik de er gjengitt
nedenfor. De overordnede målene i lov om voksenopplæring ligger også til grunn for virksomheten.
Visjon
Visjonen Skape gode læringsarenaer for troen og livet, ble vedtatt på årsmøtet 2013.
Virksomhetside
K-stud skal være et pedagogisk, faglig og kreativt kompetansemiljø som stimulerer det pedagogiske
arbeidet i medlemsorganisasjonene gjennom et velorganisert og effektivt informasjons- og
servicetilbud.
Formål (vedtektenes § 1)
a. K-stud skal fremme og videreutvikle livslang læring i regi av kristne trossamfunn og organisasjoner
og i samsvar med Lov om voksenopplæring.
b. K-stud skal gjennom sitt arbeid bidra til å gi alle mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse
og slik:
- fremme den enkeltes menneskelige og åndelige utvikling
- møte behovene i samfunns- og arbeidsliv i henhold til voksenopplæringslovens
overordnede mål for studieforbundenes virksomhet
Verdier
K-studs verdier skal gjenspeile vår virksomhet og sette standarder for det vi gjør.
Disse verdiene er:
Frivillighet
K-stud har sin forankring i frivillige, ideelle organisasjoner og trossamfunn. Vi ser på frivilligheten som
en verdi i seg selv, og vil løfte den fram som en viktig faktor for kreative, erfaringsbaserte og
utviklingsorienterte læringsfellesskap.

4

Menneskeverd
Menneskeverdet skal prege all vår virksomhet. Det betyr at vi fremhever likeverd og bidrar til respekt
og toleranse gjennom:
- troen på at alle mennesker kan lære, og har egne erfaringer og kunnskap som de kan dele med
andre
- inkluderende læringsfellesskap der alle får mulighet til å delta aktivt og utvikle ny kunnskap i et
likeverdig samarbeid
Utvikling
K-stud har et utviklingsperspektiv for hele sin virksomhet. Vi vil fremme læring som bidrar til:
- åndelig utvikling og vekst for den enkelte og for fellesskapet
- personlig utvikling og vekst på alle livets områder
- styrking og videreutvikling av medlemsorganisasjonene og deres virksomhet
- bærekraftig samfunnsutvikling
Økumenikk
K-stud legger økumenisk tenkning bak sin virksomhet. Medlemsorganisasjonene representerer et
mangfold av trosretninger og har ulike tradisjoner for trosutøvelse, evangelisk virksomhet, sosialt
arbeid og annet samfunnsengasjement. K-stud verdsetter mangfoldet og ser utviklingspotensialet
som dette representerer.
Samfunnsansvar
K-stud legger et aktivt samfunnsansvar til grunn for sin virksomhet, relatert til de overordnede
målene i Lov om voksenopplæring.

Overordnede mål for K-Studs opplæringsvirksomhet
Lov om voksenopplæring (§ 4) sier at studieforbundene skal drive sin opplæringsaktivitet på grunnlag
av målene som følger under.
a)

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved
å engasjere og utvikle aktive medborgere.

b)

Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.

c)

Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.

d)

Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et
samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

e)

Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

f)

Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for
voksne.
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1. Tilskuddsfordeling
Mål
1. Stimulere til gode læringsprosesser gjennom tilskuddsordningene
2. Øke antall registrerte kurstimer med 5 % årlig

Strategi
a) Tilby fleksible, forutsigbare og godt tilgjengelige tilskuddsordninger og søknadsprosedyrer
I januar 2016 publiserte vi ny hjemmeside. Denne er mer oversiktlig enn den forrige, og med mer
aktuell informasjon. Materiellkatalogen er enklere å finne frem i og har også fått en søkerfunksjon. Kstud har drevet oppsøkende veilednings og informasjonsarbeid overfor brukerne om
søknadsprosedyrer og tilskuddsordninger.
Tilretteleggingstilskudd
Vi disponerer en egen pott fra myndighetene til tilrettelegging. Hensikten med ordningen er å fjerne
hindringer for deltakelse i opplæring, og det kommer i tillegg til det ordinære timetilskuddet.
Ordningen med tilretteleggingstilskudd har vi prøvd å gjøre mer kjent gjennom nyhetsbrev og
nettside. Nesten dobbelt så mange arrangører søkte om tilretteleggingstilskudd i 2016. 460 000 kr
ble fordelt.
Reisestipend
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) forvalter Kunnskapsdepartementets reisestipendordning for
lærere, instruktører og medarbeidere i voksenopplæring. I 2016 fikk vi over 20 søknader med mange
gode formål, fra ressurspersoner med stort engasjement for opplæring i frivillig sektor. K-stud sendte
videre en prioritert liste til VOFO og fem søkere fikk tildelt reisestipend.
Tilskudd og satser
Opplæringstilskuddet skal brukes på opplæring og nødvendig administrasjon. Økningen i tilskudd
skyldes vekst i kurstimetallet over flere år. Vi fordelte i overkant av 11,5 mill. til kurs og grupper i
2016. Timesatsene var på 90 kr for kurs og 70 kr for gruppe pr kurstime. Ekstra tilskudd til felles
konfirmasjon/tentro var på 750 kr pr deltagende menighet.
Søknadsprosedyrer
For å gjøre tilskuddsordningene mest mulig forutsigbare for brukerne, behandles søknadene
løpende, og med utbetaling flere ganger i året. Vi legger vekt på enklest mulige søknadsprosedyrer,
og forholder oss til minstekravene i voksenopplæringsloven for dokumentasjon av opplæringen.
Vi bruker nettportalen MineKurs for å behandle søknader. Den har stadig blitt utviklet for å
imøtekomme våre brukeres behov, og i 2016 har vi også gjort noen forbedringer.
b) Tilby lett tilgjengelige oversikter over godkjente studieplaner og studiemateriell
Vår nye materiellkatalog gjør det enklere for søkerne å finne aktuelt materiell. Det er i 2016 ryddet i
studieplanene ved å gjøre gamle og uaktuelle planer utilgjengelig for søkerne.
c) Tilby pedagogisk veiledning om utvikling av egne studieplaner
K-stud gir løpende veiledning om utvikling av gode studieplaner. Vi oppdaterer stadig artikler på
nettsiden vår, slik at det blir lettere for søkeren å finne god og riktig informasjon.
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d) Arbeide for økte timesatser for tilskudd
K-stud vil stimulere opplæringen ved å tildele mest mulig av statsstøtten til lokale kurs. Nøktern drift
og økte statlige overføringer gjorde det mulig å øke timesatsene i 2016 med 10 kroner, fra 60 kr til 70
kr for grupper og fra 80 kr til 90 kr for kurs.

2. Pedagogisk virksomhet
Mål
1. Styrke og videreutvikle læringsvirksomheten i medlemsorganisasjonene
2. Fremme opplæring som gir menneskelig og åndelig utvikling
3. Fremme opplæring innenfor de overordnede målene i Voksenopplæringsloven

Strategi
a)

Være en pådriver for studiearbeidet i kristne trossamfunn og organisasjoner som er tilsluttet
K-stud
Pedagogisk veiledning og tilgang til studiemateriell og tilskuddsordninger er viktige virkemidler for å
stimulere studiearbeidet i medlemmenes lokale menigheter og foreninger. Gjennom ulike
informasjonstiltak løfter vi fram studiearbeidet, og prøver å motivere flere til å drive systematisk
opplæring i sine sammenhenger. En viktig del av dette er å øke bevisstheten om hva som faktisk er
opplæring og hvilken betydning læringen har både for den enkelte, for menigheten/organisasjonen
og for samfunnet.
Vox (Kompetanse Norge fra 2017) lyste ut midler i 2016 til Kompetansepluss frivillighet.
Kompetansepluss skal medvirke til å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving,
regning og IKT, samt deres ferdigheter i muntlig norsk. K-stud jobbet for at våre
medlemsorganisasjoner skulle sende søknader ved å ta direkte kontakt med aktuelle arrangører.
b)

Legge til rette for opplæring i temaer relatert til de overordnede målene i
voksenopplæringsloven
Vi har mange eksempler på kurs og studieopplegg som er relatert til de overordnede målene i
voksenopplæringsloven. Det er særlige målene om demokrati og bærekraftig utvikling, inkludering og
kultur som har relevans. Målet om tilgang for alle ligger til grunn for hele kursvirksomheten.
Medlemsorganisasjonene arbeider for å nå nye målgrupper, og har samlet sett spesielt fokus på
ungdom, seniorer, innvandrere, flyktninger og rusmisbrukere.
Det tildeles stadig mer støtte til norskkurs. Dette fremmer inkludering og integrering. Mange kirker
og organisasjoner har fokus på læring i små grupper gjennom året og på leirer, og mange driver
ledertrening blant unge. Dette er eksempler på arenaer for å vedlikeholde og styrke demokratiet.
c)

Være en pådriver for utvikling av studiemateriell og pedagogiske arbeidsformer i samarbeid
med medlemsorganisasjonene, aktuelle forlag og andre fagmiljøer
K-stud lyser ut pedagogiske utviklingsmidler (PU) for å stimulere til nytenking, metodeutvikling, faglig
utvikling og utvikling av studiemateriell og kursopplegg. I 2016 ble midlene utlyst med inkludering
som prioritert område, og det var mulig å søke om toårige prosjekter.
K-stud mottok 14 søknader til PU-prosjekter. Vi fordelte 395 000 kr (275 000 kr i 2017 og 120 000 kr i
2018) på prosjektene under.
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1. «Tverrfaglig veiledning for kirkelige ansatte som jobber med religionsmøter og dialog»
(Areopagos)
2. «Immimeets – Engasjerende filmer av ungdom i møte med innvandrere» (NKSS)
3. «Pedagogisk bok om konfirmantpedagogikk, med tilhørende studiehefte og tilbud om
kursdag/innføringskurs i konfirmantpedagogikken» (IKO)
4. «Sang i fellesskap» (Vigmostad & Bjørke/Eide Forlag)
5. «En helt overkommelig Jesusfortelling» – Bok og digitalt studieopplegg, Knut Tveitereid/Alf Inge
Hellevik (Verbum/bibelselskapet)
K-stud er med i Nordisk kirkelig studieråd (NKS), og i 2016 deltok vi på fagsamling på Færøyene. Kstud er medlem av EAEE (Protestant and Anglican Network for life-long Learning in Europe). I 2016
deltok både daglig leder og representant fra K-stud styret på studietur til Tallinn. K-stud er også med i
en arbeidsgruppe med NM-hotels og deres største eierorganisasjoner, som planlegger en felles
fagsamling for ansatte ved kurs- og leirsteder hvert annet år.
I tillegg er vi med i KDL-nettverket1 som blant annet drøfter pedagogiske spørsmål og deler
erfaringer. Disse arenaene bidrar til faglige innspill og nye impulser for K-studs videre arbeid.
d)

Tilby gode, tidsaktuelle standard studieplaner innenfor aktuelle emneområder medlemmene
gir opplæring i
K-stud har flere ulike standard studieplaner, og i året som har gått har vi fortløpende vurdert behov
for nye. Vi er i en kontinuerlig dialog med forlagene for å få laget nye studieopplegg til aktuelle
bøker. Dette gjelder også bøker og hefter som gis ut av våre medlemsorganisasjoner. Det er en
prioritert oppgave for K-stud å være i dialog med utgiverne for å opprettholde bevisstheten om å
legge til rette for samtalegrupper gjennom gode studieopplegg.

1

KDL-nettverket består av fem studieforbund som hovedsakelig organiserer opplæring innenfor fagområdene
Kultur, Demokrati og Livssyn: Kristelig studieforbund, Studieforbundet Natur og Miljø, Musikkens
studieforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon og Studieforbundet næring og samfunn.
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e)

Arrangere «K-studs årlige kurs» for lærere, instruktører og studieledere i
medlemsorganisasjonene
K- stud tilbyr hvert år kurs for lokale ressurspersoner som er engasjert i studiearbeidet.
Årets kurs 2016 besto av tre parallelle kurs:
 Rytmisk korledelse
 Samtalekonseptet Ansikt til ansikt
 Troen og skjermen
Vi hadde nærmere 50 deltakere. Kurset ble holdt på Soria Moria Hotell- og konferansesenter i Oslo.

3. Interessepolitikk
Mål
1. Kristelig studieforbund skal være godt kjent blant offentlige premissleverandører
2. Oppnå økt anerkjennelse og engasjement for medlemsorganisasjonenes
voksenopplæring ved offentlige myndigheter og politiske partier
3. Oppnå bedre rammebetingelser for medlemsorganisasjonenes voksenopplæring

Strategi
a) Skape oppmerksomhet, kunnskap og bevissthet ved offentlige myndigheter og politiske
partier[1] nasjonalt og regionalt om K-stud og betydningen av medlemsorganisasjonenes
opplæringsvirksomhet
K-stud bruker aktivt egen nettside, facebook, nyhetsbrev og de kristelige mediene til å skape
oppmerksomhet og spre kunnskap om medlemmenes studievirksomhet og betydningen denne
opplæringen har.
K-stud tar del i en rekke interessepolitiske tiltak, og fremmer saker på vegne av våre
medlemsorganisasjoner. Vårt hovedbudskap i 2016 har vært:
1) øke rammene i statsbudsjettet for å styrke og videreutvikle studieforbundene som lærings- og
utviklingsarena, 2) hva vi kan bidra med og behovet for styrking av studieforbundenes mulighet til å
hindre utenforskap og bidra til inkludering, 3) viktigheten av frivillighetens frie stilling kontra
målstyring av tilskuddsordningen og 4) opplæringens rolle for et aktivt kulturliv.
Kontakt- og høringsmøter med partiene
K-stud deltar på aktuelle kontakt- og høringsmøter som politiske partier og fraksjoner på Stortinget
inviterer til.
 I 2016 deltok vi på KrFs årlige kontaktmøte med kristne organisasjoner, der vi stilte spørsmål
angående gjennomgangen av lov- og regelverk og modell for hvordan tilskuddene til
studieforbund kan utformes, slik at de når nye grupper og ivaretar målene om flere tilbud rettet
mot inkludering og integrering (bestilling fra KUF-komiteen).
 Vi deltok med innspill på Arbeiderpartiets innspillsmøte om politisk program for neste
stortingsperiode og statsbudsjettet 2017.
Offentlige utredninger og høringer
Stortingsmeldingen om livslang læring: «Fra utenforskap til ny sjanse – samordnet innstas for
voksnes læring» kom i 2016. K-stud har bidratt med innspill til VOFOs arbeid med meldingen.
Vox arrangerte innspillsmøte om utvikling av tverrsektorielle kvalitetsstandarder for norskopplæring i
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frivilligheten, som tilbys utenfor introduksjonsloven. Etter invitasjon fra Vox holdt K-stud innlegg om
vårt syn på innføring av kvalitetsstandarder og våre innspill til deres videre arbeid med dette.
Statsbudsjettet 2017
Regjeringen foreslå å videreføre bevilgningene til studieforbund på samme nivå som i 2016 uten
prisjustering. K-stud sendte et notat til KUF-komiteen der vi ba om 20 millioner mer inklusiv
prisstigning (i tråd med VOFOs krav). Vi la vekt på kunnskapsbredde, utenforskap og inkludering, og
muligheten for å styrke innsatsen. I samarbeid med VOFO ba vi om et møte med KrFs representant i
komiteen. Vi la ut en sak på nettsiden og facebook om vårt krav, og sendte pressemelding til KPK,
Dagen og Vårt Land.
Stortingspartiene nye politiske program
Etter invitasjon fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sendte K-stud inn flere forslag til deres
politiske program for neste stortingsperiode. K-stud hadde ikke kapasitet til å sende innspill til alle
stortingspartiene, men baserte oss på det arbeidet VOFO gjør på våre vegne.
Regionalt arbeid
Vi opparbeider stadig kjennskap til det fylkeskommunale arbeidet på vårt felt, og bistår K-studs
regioner med interessepolitiske innspill overfor administrasjon og folkevalgte i fylkeskommunene.
I 2016 har både K-stud Troms og Buskerud kjempet for å beholde fylkesmidlene til opplæring i frivillig
sektor. Selv om K-stud Troms mobiliserte ser det dessverre ut som fylkestilskuddet i Troms forsvinner
helt i 2018, mens fylkesmidlene i Buskerud er reddet i denne omgang.
Andre tiltak
 K-stud inviterte KUF-komiteens leder Trond Giske (AP) til å holde en hilsen til årsmøte.
Hensikten var å utfordre på politikk innenfor vårt område og skape bevissthet om
studieforbundets bidrag. Giske anerkjente studieforbundet og medlemsorganisasjonenes
opplæring og samfunnsnytten av dette, og gav noen politiske signaler. Dette gav god
mediedekning som skapte oppmerksomhet om vårt samfunnsbidrag.
 Kulturalliansen fikk ikke driftsmidler i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. K-stud
sendte innspill til KrF om å forhandle fram driftsstøtte, relatert til deres kulturpolitikk.
 «Aksjon KIA»: Oslos byråd for oppvekst og kunnskap ville i 2016 kutte finansieringen av KIAs
norskkurs for innvandrerkvinner og integreringsbarnehage, og henviste til offentlige tilbud. KIAs
tilbud er et helhetlig og mangfoldig tilbud som også genererer kurs som støttes av K-stud. K-stud
bidro interessepolitisk ved å lage et notat til byrådet, snakke med politikere i Oslo og nasjonalt,
og engasjere VOFO og Frivillighet Norge i saken i tillegg til å spre budskapet i sosiale medier.

b) Delta aktivt i aktuelle interessepolitiske organisasjoner nasjonalt og regionalt
K-stud er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO), studieforbundenes interesseorganisasjon.
K-stud har en vararepresentant i VOFOs styre og valgkomité, og er medlem av arbeidsgruppa som
skal se på kvalitetsindikatorer knyttet til rapportering. Vi bidrar aktivt til VOFOs interessepolitiske
arbeid, og får gode råd fra dem til våre egne politiske saker.
K-stud er medlem av Frivillighet Norge. Vi deltar på deres ulike møter og konferanser som er aktuelle
for oss.
K-stud er en av stifterne av Kulturalliansen, som ble stiftet i 2016. Vi hadde en representant i
arbeidsgruppa som jobbet med dette prosjektet fram mot stiftelsesmøtet. Vedkommende ble også
valgt som medlem av interimsstyret under stiftelsesmøtet. For K-stud var det viktig å legge til rette
for at det omfattende kristelige kulturlivet og frivillig opplæring i kulturlivet, får en stemme inn i
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arbeidet med å danne felles samlende kulturparaply for det brede frivillige kulturlivet i Norge.
c) Være representert i styret i 25 % av VOFO regionene
I 2016 holdt vi målet med å være representert i 25 % av VOFO-regionene, en liten nedgang fra 2015.
K-studs regionledd er representert i fire av VOFOs 16 regioner. Dette gjelder VOFO Buskerud,
Oppland, Vestfold & Telemark og Østfold. Gjennom disse vervene er K-studs regionledd bl.a. med på
å synliggjøre opplæring i frivillig sektor, og ta et ansvar for det interessepolitiske arbeidet overfor
fylkeskommunene.
d) Bygge opp kjennskap til K-studs virksomhet blant aktuelle nyhetsaktører
I 2016 har vi fortsatt å pleie kontakten med KPK ved å samarbeide om aktuelt nyhetsstoff. I tillegg
sender vi stoff om K-stud til kristne dagsaviser og ukes-/nettaviser og til nyhetsbrevene til de største
medlemsorganisasjonene våre.

4. Informasjon og markedsføring
Mål
1. Tilskuddsordninger og pedagogiske tilbud skal være godt kjent på alle nivå i
medlemsorganisasjonene
2. K-stud og opplæringsvirksomhetens betydning skal være godt kjent hos aktuelle
eksterne samarbeidspartnere

Strategi
a) Drive et velorganisert og effektivt informasjons- og markedsføringsarbeid
I 2016 fikk K-stud ny nettside og ny logo. Hjemmesiden er mer oversiktlig enn den forrige, og med
mindre informasjon. Vi utviklet også nytt informasjons- og profileringsmateriell.
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Vi har gjennom året laget noen presseutspill som er sendt til KPK og aktuelle ukeaviser. KPK og Vårt
Land skrev artikler om etableringen av Kulturalliansen. KPK hadde ulike artikler om K-stud. Blant
annet lagde de en fyldig reportasje fra årsmøtet i mai om temasamlingen og hilsenen til årsmøtet fra
Trond Giske, leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Vi sendte også ut et utspill om
økning i studievirksomheten i 2015 og styrets prioritering av tiltak som fremmer inkludering i det
norske samfunnet.
I løpet av året har vi arbeidet for å få inn en generell omtale av K-stud og tilskuddsordningene i
avisene Norge i dag og Korsets Seier. De kom på trykk i henholdsvis 2016 og 2017.
I tillegg har Kirkeaktuelt.no tatt med tips fra K-stud om materiell og tilskuddsordninger i artikkelen
«Alt om flyktningsituasjonen». Torsdagsbrevet til KA hadde en omtale av «Årets kurs 2016».
Det ble sendt ut 10 nyhetsbrev i 2016. Ved slutten av året hadde vi 500 abonnenter.
Vi hadde nesten 500 følgere på Facebook i 2016. Dette er en viktig informasjonskanal for å nå ut til
flere. I 2016 har vi også i større grad benyttet oss av annonsering gjennom Facebook, og erfarer da at
vi når veldig mange. Vi har hatt avtale om annonsering med ulike kristne dagsaviser, der vi har
informert om våre tilskuddsordninger og Årets kurs.
b) Være aktivt til stede på medlemmenes ulike møteplasser
I 2016 hadde K-stud møte med leder eller stab i 11 av medlemsorganisasjonene for gjensidig dialog
og informasjonsutveksling. I tillegg til dette har vi deltatt på ulike større eller mindre konferanser
med stand. Blant annet på LED 16 (Pinsebevegelsen) og Trosopplæringskonferansen (Den norske
kirke). På disse konferansene treffer vi mange aktuelle personer fra lokalt nivå, og slik gjør vi
tilskuddsordningen bedre kjent.
c) Bygge gode relasjoner til aktuelle eksterne samarbeidspartnere
K-stud har vært aktivt til stede på ulike arenaer i 2016, der vi treffer aktuelle eksterne
samarbeidspartnere. Dette gjelder blant annet gjennom ulike møtepunkter i VOFO og Frivillighet
Norge. K-stud har vært til stede hos flere politiske partier, der de har bedt om innspill til sine
partiprogram eller andre møter vi har blitt invitert til. Blant annet gjelder dette møte med KRF hos
KNIF og møte med Arbeiderpartiet for å gi innspill til partiprogrammet.
K-stud har i løpet av 2016 godkjent 21 studiebøker/-hefter fra ulike utgivere til bruk i statsstøttet
studiearbeid. Vi er opptatt av å opprettholde og knytte nye kontakter med forlagene, og i 2016
besøkte K-stud fire forlag. I dialogen med forlagene ønsker vi å sørge for at utgiverne har bevissthet
om å legge til rette for samtalegrupper gjennom gode studieopplegg i bøkene som gis ut.

5. Organisasjon
Mål
1. Være en fleksibel og dynamisk organisasjon med sterk medvirkning fra
medlemsorganisasjonene sentralt og regionalt
2. Videreutvikle samarbeidet med eksterne voksenpedagogiske, interessepolitiske og
kirkelige organisasjoner
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Strategi
a)

Stimulerer medlemsorganisasjonene til å delta aktivt i K-studs beslutningsorganer og
satsningsområder
K-stud motiverer medlemsorganisasjonene til å påvirke våre veivalg ved å delta på årsmøtet og
fremme kandidater til styret. Vi har i flere år arbeidet for at alle medlemsorganisasjonene skal ha
egne kontaktpersoner, for å styrke og kvalitetssikre kontakten med og bruken av K-stud. Vi har
varierende erfaringer med denne ordningen, og har i 2016 valgt å nedtone dette.
I 2016 har vi ønsket å legge til rette for et godt samarbeid med medlemsorganisasjonene om
inkludering av flyktninger og innvandrere og kurs innenfor Kompetanse Pluss ordningen. Derfor
hadde vi inkludering av innvandrere som tema på årsmøtet, prioriterte prosjekter som fremmer
inkludering under tildeling av pedagogiske utviklingsmidler, drev målrettet informasjonsarbeid
overfor aktuelle målgrupper og satte fokus på disse temaene i ulike nyhetssaker.
Vi har i 2016 hatt en grundig gjennomgang av medlemmenes årsrapporter og vedtekter, i tråd med
kravet om kontroll av medlemskap. Dette førte til at en medlemsorganisasjon meldte seg ut i 2016
fordi de ikke lenger oppfyller kravene til medlemskap. I tillegg var det en annen organisasjon som
meldte seg ut tidligere på året av samme årsak. En organisasjon ble strøket, og tre fikk varsel om å
gjøre endringer i vedtekter og organisasjonsform for å kunne beholde medlemskapet. Disse
avklaringen fullføres i 2017.
Videre har vi gjennomgått kriteriene for medlemskap og samarbeidsavtaler, og vurdert endringer i
regelverket. Endringsforslag med innstramminger og tydeliggjøring legges fram for behandling ved
årsmøtet 2017.
b)

Være en aktiv bidragsyter i aktuelle saker og prosjekter som medlemsorganisasjonene og
eksterne samarbeidspartnere er engasjert i
K-stud bidrar med innspill og tilbyr våre tjenester til aktuelle saker og prosjekter som medlemmer og
samarbeidspartnere jobber med. Det har ikke vært noen nye samarbeidsprosjekter i 2016, men vi har
minnet om våre tilbud overfor aktører som starter nye tiltak, og oppfordret forlagene til å satse på
studiemateriell og studieplaner.
c)

Ha en stab med kompetanse innen pedagogikk, veiledning, prosjektorganisering,
prosessledelse, informasjon, IT, økonomi og administrasjon
K-stud har gjennom året forankret ny stillingsstruktur i staben, og fortsatt arbeidet med å tilpasse
den totale stillingsandelen til framtidige behov. Staben dekker den kompetansen organisasjonen
trenger, og jobber kontinuerlig med å videreutvikle kompetansen for å møte behovene i
organisasjonen. Årlige stabsturer, kontinuerlig drøfting av faglige problemstillinger, Årets kurs og
deltakelse på ulike eksterne møter, kurs og seminarer bidrar til dette.
Vårt fellesskap med VOFO og ulike studieforbund, gir oss et større kollegialt fellesskap. Dette bidrar
til å styrke kompetansen i staben.
d) Bygge fungerende regionledd
K-stud har 17 regionledd rundt om i landet. I tre av regionene har vi kontaktpersoner, i de andre
regionene har vi valgte eller oppnevnte styrer. Vi arbeider aktivt for en bred forankring og
engasjement for regionleddet i medlemsorganisasjonene lokalt, og hjelper til med å rekruttere
medlemmer til regionstyrene.
K-stud vil stimulere og kvalitetssikre arbeidet i K-studs regionledd gjennom flere servicefunksjoner. Vi
fører regnskap for ni av regionleddene, tilbyr sekretærfunksjoner, sender jevnlig ut aktuell
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informasjon og deltar på årsmøter og styremøter hos flere regioner. I 2016 besøkte vi K-stud Troms i
anledning stabsturen vi hadde.
Vi bidrar til at de fylkeskommunale midlene forvaltes på en god måte i det enkelte fylke, både ved å
hjelpe til med søknader om tilskudd og tilby veiledning om tildeling av tilskudd. Tretten
fylkeskommuner gir tilskudd til studieforbundene gjennom VOFO-styrene regionalt. Det er
regionleddene som disponerer midlene, og mange arrangører får viktige bidrag til studiearbeid og
kurs.
Vi motiverer regionstyrene/-kontaktene til å delta aktivt i VOFOs regionledd, og det er Kstudrepresentanter i fire av deres regionstyrer.
Medlemsorganisasjoner
Pr 31.12.2016 hadde K-stud disse 79 medlems- og samarbeidsorganisasjonene:
Norges Unge Katolikker
Normisjon
Norsk Luthersk Misjonssamband
Pinsebevegelsen
Sandomstiftelsen
Sjømannskirken
Skjærgårds Live
Skjærgårdsgospel
Stefanusalliansen
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Oase
Syvendedags Adventistkirken
Ungdom i Oppdrags Studieråd
Vineyard Norge Support
Y`s men

Areopagos
Bibelleseringen
Blå Kors i Norge
Changemaker (Kirkens Nødhjelp)
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Den Nordiske Katolske Kirke i Norge
Den Norske Israelsmisjon
Den norske kirkes menigheter
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Bibelselskap
Det norske Diakonforbund
Det Norske Misjonsforbund
Det Norske Misjonsselskap
Doulos-nettverket
For bibel og bekjennelse
Fredsfyrsten
Frelsesarmeen
HEKTA-trosopplæring for ungdom
IKO – Kirkelig pedagogisk senter
Indremisjonsforbundet
KA Arbeidsgiverorganisasjon kirkelige virksomheter
KFUK-KFUM speiderne
Kirkelig undervisningsforbund (Kateketforeningen)
Kirken av Guds Nåde Studieråd
Kirkens SOS i Norge
Kirkens sosialtjeneste
Kristen Idrettskontakt
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Kvinner i Nettverk
Maran Ata Norge
Metodistkirken i Norge
NaMu Norge
Navigatørene
Norges KFUK-KFUM
Norges Kristelige Folkehøgskolelag
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Kristelige Studentforbund
Norges Kristne Råd

Samarbeidspartnere:
Den Levende Vann Menighet
Credokirken Studieråd
Den Eritreiske Evangelisk Lutherske Kirke I Norge
DMI Norge (Internasjonal Døvemisjon)
Doxa Bibelsenter
Forsoningens Tjeneste, Tønsberg
Guds menighet Vegårdshei
Haugeinstituttet
Institutt for sjelesorg
Kingdom of God Light of Christ
Kirkens Bymisjon Trondheim
Menigheten 3:16
Mercy House
Scandinavia Chinese Christian Church in Oslo
Stavanger International Church
Stiftelsen Ellel Ministries Norge
Tent AS
Ynglingeforeningen
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Enkeltstående organisasjoner (trossamfunn, ideelle organisasjoner og institusjoner) kan ikke ha
selvstendig medlemskap i studieforbundet, men kan ha en samarbeidsavtale med tilskuddsrett.
Årsmøtet
Årsmøtet ble holdt 19.mai 2016 i Oslo sentrum. Det var 33 representanter tilstede med 64 stemmer.
27 medlemsorganisasjoner var representert. I anledning årsmøtet hadde vi seminaret Hvordan kan
menigheter og organisasjoner bruke studievirksomhet i arbeidet med å inkludere flyktninger og
innvandrere? Vi hadde innlegg fra diakonen i kirken i Tinn Silje Sjøtveit, som driver Daghøyskole for
asylsøkere – en skole for livslyst og mestring. Vi fikk også innlegg av Mei Lian Chou, regionleder i KIA
Sør.
Årsmøtet fikk hilsen av Trond Giske fra utdannings- og forskningskomiteen (KUF-komiteen) i
Stortinget og Gro Holstad fra Voksenopplæringsforbundet (VOFO).
Styret
Disse var K-studs styret i 2016 frem mot årsmøtet:
Faste representanter:
Styreleder Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)
Nestleder Audrey Pedersen (Frelsesarmeen)
Annika Filtvedt (Pinsebevegelsen)
Doan Phuc Hau (Baptistsamfunnet)
Erlend Skeie Langeland (KRIK – Kristen Idrettskontakt)
Elise Haugland Madsen (Norges KFUK-KFUM)
Ole Martin Thelin (Den norske kirke)
Vararepresentanter:
1. vara Maria Greenberg Bergheim (KIA- Kristent Interkulturelt Arbeid)
2. vara Janet Seierstad (Norsk Luthersk Misjonssamband)
3. vara Frode Bilsbak (Normisjon)

15

På årsmøtet i 2016 ble disse valgt:
Faste representanter:
Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)
Nestleder: Maria Greenberg Bergheim (Kristent Interkulturelt arbeid (KIA)
Annika Filtvedt (Pinsebevegelsen)
Doan Phuc Hau (Baptistsamfunnet)
Elise Haugland Madsen (Norges KFUK-KFUM)
Ole Martin Thelin (Den norske kirke)
Janet Seierstad (Norsk Luthersk Misjonssamband)
Vararepresentanter:
1. vara: Åse Mari Kessel (Hekta)
2. vara: Bendik Urnes (Ungdom i oppdrag)
3. vara Frode Bilsbak (Normisjon)
Administrasjon
K-stud har kontorer i Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo.
K-studs stab har i 2016 bestått av:
Hege Irene Fossum, daglig leder (100 %)
Lillian Løitegård, studierådgiver (80 %)
Guro Haugland Byfuglien, studie- og informasjonskonsulent (100 %)
Åse Fjogstad, studie- og organisasjonskonsulent (100 %)
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Økonomi
Ved utgangen av året, har Kristelig studieforbund et positivt resultat etter finansposter på 1 531 666
kr. Etter oppgjør i forbindelse med bedragerisaken, er resterende midler i balanseposten «Bundet
avsetning opplæringstilskudd» ført som periodisert inntekt på 1 404 281 kr. Dette har gitt et større
overskudd og en betydelig økning av egenkapitalen.
Det fremlagte regnskapet gir et riktig bilde av studieforbundets økonomiske stilling.
K-stud har en fri egenkapital pr 31.12.16 på 2 058 055 kr. Balansen viser at K-stud har eiendeler på
7 814 533 kr ved utgangen av året. Eiendelene består i all hovedsak av bankinnskudd. Kortsiktig gjeld
er bokført med 5 756 477 kr. inklusiv avsetninger. De største gjeldspostene er ubetalt tilskudd til
studiearbeid for høstsemesteret 2016.
Eiendeler har en økning på 1 382 440 kr. Kortsiktig gjeld inklusiv avsetninger er redusert med 149 227
kr.
Regnskapet er gjort opp med tanke på videre drift.
Hensynet til likestilling er ivaretatt så langt det er praktisk mulig. Arbeidsmiljøloven følges i henhold
til retningslinjene.
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