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Kursvirksomheten 2018
Omfang og utvikling
Pr. 31.12.2018 hadde K-stud 72 medlems- og samarbeidsorganisasjoner. Disse gjennomførte over
5 150 kurs med nesten 155 800 kurstimer og ca. 37 700 deltakere i 2018.
Dette er en oppgang på hele 9 % i antall kurstimer. Antall kurs har en liten nedgang på 2,9 %, mens
antall kursdeltakere gikk ned med 10,1 % mot tallene fra 2017. 17 av K-studs medlemmer har hatt en
økning i antall timer i 2018. Øvrige organisasjoner og menigheter har en nedgang eller står på stedet
hvil.
Pinsebevegelsen er fortsatt størst, med nærmere 30 000 kurstimer, fulgt av Den norske kirkes
menigheter med sine drøyt 23 000 timer og Norges KFUK-KFUM Speiderne med snaut 18 000 timer.
Øvrige blant de 10 største er følgende: Hekta, Ungdom i Oppdrags Studieråd, Normisjon, KIA
(Kristent Interkulturelt Arbeid), KRIK (Kristen Idrettskontakt), Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
og Frikirken. Det er verdt å merke seg at Norges KFUK-KFUM Speiderne har kommet inn på listen
over de ti største organisasjonene. De har økt sine kurstimer med 892 % fra 2017 til 2018. Denne
store økningen skyldes en stor landsleir med mange grupper som arrangeres hvert fjerde år.
Drøyt 13,1 millioner kroner er fordelt i ordinært opplæringstilskudd.
Endringer 2017-2018 for de 10 største medlemsorganisasjonene målt i antall kurstimer:
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Emner
Det gis mest opplæring i kategorien «Tro og kristenliv, menighet, kirke og misjon». Dette utgjør drøyt
53 % av all opplæring. Det gis som vanlig mye opplæring i kategorien «sang, musikk og drama», med
over 23 600 kurs i 2018. Dette året ble den musikalske opplæringen slått av «organisasjon og
ledelse», som passerte 24 300 kurs.
Kurstimer fordelt på emner:

Kurstimer 2018
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 18 600 kursdeltakere, men ser
dessverre en nedgang på nesten 17 % fra 2017. Student- og ungdomsorganisasjonene har passert
10 100 kursdeltakere, noe som utgjør en økning på 4,2 %. De diakonale organisasjonene
(institusjoner som eies av trossamfunn er plassert her) opplevde i fjor enda større oppgang, med hele
22,1 % og nesten 2 400 deltakere totalt gjennom året. Misjon, bistand og oppbyggelse hadde en
nedgang på 12,7% i 2018. Fag- og interesseorganisasjoner og materiellutviklere er små i denne
sammenheng.
Aldersfordeling
I K-stud er hele 39 % av alle kursdeltakere mellom 14 og 19 år. Dette er både en økning internt for Kstud og er i tillegg 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 (55,5 % i 2018 mot 53,4 % i 2017).
Kjønnsfordeling
I K-stud er nesten 60 % av deltakerne kvinner. I alle aldersgruppene er kvinner i klart flertall, fra 54 %
blant tenåringene, til 60 % i aldersgruppene 20-29 og hele 63 % i aldersgruppen 60 +. I de andre
gruppene er kvinneandelen 60-61 %. Det er interessant å se at det er i den laveste aldersgruppen
hvor forskjellen mellom kvinner og menn er minst. Dette følger tendensen fra fjoråret. Dette kan
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skyldes en jevnere fordeling av kjønn på blant annet ulike konfirmasjonsleirer, ledertrening,
musikkgrupper og studiegrupper.
Aldersfordeling kvinner og menn:

Aldersfordeling kvinner og menn 2018
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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 (§ 4) 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, menneskeverd, utvikling, økumenikk, samfunnsansvar.
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1. Tilskuddsfordeling
Mål og strategi
K-stud har som mål å stimulere til gode læringsprosesser gjennom tilskuddsordningene, og øke
registrerte kurstimer med 5 % årlig. Dette ønsker vi å nå ved å tilby fleksible, forutsigbare og godt
tilgjengelige tilskuddsordninger og søknadsprosedyrer, og tilby lett tilgjengelige oversikter over
godkjente studieplaner og studiemateriell. Vi skal tilby pedagogisk veiledning om utvikling av egne
studieplaner, og hvert år arbeider vi for å økte timesatser for tilskudd.

Hvordan vi jobber
På vår hjemmeside har vi mye informasjon om søknadsprosedyrer, tilskuddsregler og generell
informasjon. Materiellkatalogen er også enkel å finne frem i, og denne gjør det enklere for søkerne å
finne aktuelt materiell. K-stud har drevet oppsøkende veilednings og informasjonsarbeid overfor
brukerne om søknadsprosedyrer og tilskuddsordninger.
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.
K-stud vil stimulere opplæringen ved å tildele mest mulig av statsstøtten til lokale kurs.
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. Denne nettportalen fungerer bra, og vi får
positive tilbakemeldinger. Systemet har dog noen mangler, blant annet muligheten for å god
statistikk. VOFO jobber med utvikling av ny plattform med et godt og brukervennlig
databehandlingssystem. K-stud bidrar her i arbeidsgruppa, og planen er at et nytt system skal være
klar for bruk i 2020.
Opplæringstilskudd
Opplæringstilskuddet skal brukes på opplæring og nødvendig administrasjon. K-stud hadde en økning
på 9% når det gjelder kurstimer fra 2017 til 2018. Vi fordelte over 13,1 millioner kr i tilskudd i 2018 til
nær 5200 kurs og grupper. Kurs fikk 100 kr pr kurstime, og gruppene fikk 70 kr pr kurstime. Ekstra
tilskudd til felles konfirmasjon og Tentro var på 800 kr pr deltagende menighet.
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, nettside
og under medlemsbesøk. I 2018 fikk 26 kurs med nesten 1100 kurstimer ekstra tilskudd til
tilrettelegging for til sammen 168 deltakere. Det ble tildelt totalt 381 600 kr.
Reisestipend
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) forvalter Kunnskapsdepartementets reisestipendordning for
lærere, instruktører og medarbeidere i voksenopplæring. I 2018 fikk vi over 30 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 fire søkere fikk tildelt reisestipend for studieturer i 2019.
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2. Pedagogisk virksomhet
Mål og strategi
Målet med det pedagogiske arbeidet er tredelt: styrke og videreutvikle læringsvirksomheten i
medlemsorganisasjonene, fremme opplæring som gir menneskelig og åndelig utvikling og fremme
opplæring innenfor de overordnede målene i Voksenopplæringsloven.
For å få til dette har vi som strategi å stimulere og være pådriver for studiearbeidet i lokale
menigheter og organisasjoner, og legge til rette for opplæring i temaer relatert til de overordnede
målene i Voksenopplæringsloven. Videre ønsker vi å være pådriver for utvikling av studiemateriell og
pedagogiske arbeidsformer, og arrangerer Årets kurs for frivillige og ansatte som er engasjert i
opplæring.

Hvordan vi jobber
K-stud gir pedagogisk veiledning og tilgang til studiemateriell og tilskuddsordninger. Vi prøver å
motivere flere til å drive systematisk opplæring og øke bevisstheten om hva som faktisk er
opplæring.
PU-midler
K-stud lyser ut pedagogiske utviklingsmidler (PU) for å stimulere til nytenking, metodeutvikling og
utvikling av studiemateriell og kursopplegg. Styret i K-stud vedtok at prosjekter som fremmer
kulturelt mangfold og videreutvikling av kulturlivet og studiemateriell som fremmer bibelkunnskap
hos voksne skulle ha prioritet ved årets utlysning for prosjekter som skal gjennomføres i 2019/20.
K-stud mottok 13 søknader til PU-prosjekter. Vi fordelte totalt 300 000 kr til prosjektene under.
• Stiftelsen Areopagos, Podkasten Kulturmisjon
• Hamar Bispedømme, Studiebok om Mariamotiver
• Norges kristelige studentforbund, Kontekstuell bibelfortolkning for studenter
• IKO-forlaget, Fokus: Film
• Bibelselskapet, Bibelstudiemateriell for grupper på den nye digitale plattformen på bibel.no

Fra Årets kurs 2018
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Årets kurs
Inspirerende, variert og godt er noen ord som oppsummerer Årets kurs 2018.
Årets kurs 2018 besto av tre parallelle kurs:
• Gruppeledelse og gruppedynamikk
• Lederkurs om grenseoverskridende adferd
• Videregående kurs i babysang
Vi hadde nærmere 80 deltakere. Kurset ble holdt på Soria Moria Hotell- og konferansesenter i Oslo.
Studieplaner og materiell
K-stud har 30 standard studieplaner, og i året som har gått har vi oppdatert flere av disse. Mange
bruker disse studieplanene. I 2018 godkjente vi 447 studieplaner som var skreddersydd til den lokale
opplæringen.
Det er en prioritert oppgave for K-stud å være i dialog med forlagene for å opprettholde bevisstheten
om å legge til rette for samtalegrupper gjennom gode studieopplegg til aktuelle bøker. 36 nye bøker
og studiehefter ble godkjent i 2018.
I 2018 samarbeidet vi med Kirkerådet og inviterte våre medlemmer til å delta i et pilotprosjekt i
forbindelsen med studiemateriell til heftet «Tilværelsens gave». Studiemateriellet utkom i engelsk
versjon i 2018.
Fremme inkludering og hindre utenforskap
All opplæring i våre medlemsorganisasjoner har temaer som kan relateres til en eller flere av de
overordnende målene i Voksenopplæringsloven. Noen generelt om å gi tilgang til kunnskap og være
et supplement til offentlig utdanning, andre mer spesielt i forhold til demokrati, kulturelt mangfold
og muligheten til å gjøre noe med sin egen livssituasjon. I 2018 har vi hatt spesielt fokus på å
stimulere til økt opplæring innenfor målet om å fremme inkludering og hindre utenforskap.
Eksempelvis ble det arrangerte fem færre norskkurs i 2018, men kursene varte lengre, timetallet økte
med 2600 timer. Det viser at det er behov for mer inngående opplæring, og at medlemmene
tilpasser tilbudet til deltakernes behov. Det ble også arrangert flere svømmekurs for
innvandrerkvinner.
Samarbeidsorganisasjoner
K-stud og KIA var i 2018 arrangører for den årlige studieturen til European Protestant and Anglican
Network for life-long Learning (EAEE). Studieturen som ble arrangert i Oslo og hadde temaet: Faith
and religion in the work with migrants in Norway. K-stud er med i Nordisk kirkelig studieråd (NKS), og
vi deltok på deres studietur til Helsinki med blant annet tema om frivillighet. K-stud deltok for andre
år på rad i Kirkelige Filmnettverk som møtes til fagsamlinger under filmfestivalen i Haugesund. I
tillegg er vi med i KDL-nettverket som blant annet drøfter pedagogiske spørsmål og deler erfaringer.
Disse arenaene bidrar til faglige innspill og nye impulser for K-studs videre arbeid.
Andre ordninger
Kompetanse Norge lyste ut midler i 2018 gjennom ordningen Kompetansepluss frivillighet. K-stud sin
oppgave var å motivere og informere om denne tilskuddsordningen.
Reisestipendordningen som Voksenopplæringsforbundet (VOFO) forvalter har gitt fem lærere,
instruktører og medarbeidere fra våre medlemsorganisasjoner muligheten til å få ny inspirasjon og
kompetanse på studiereiser som gikk til Tyskland, England, Thailand og Sverige i 2018.
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3. Interessepolitikk
Mål og strategi
Målet med det interessepolitiske arbeidet er tredelt: vi skal være godt kjent blant offentlige
premissleverandører og oppnå økt anerkjennelse og engasjement for den voksenopplæringen som
medlemsorganisasjonene våre tilbyr. Videre er det et klart mål å få bedre rammebetingelser for
opplæringen, både gjennom lovverket og bevilgningene over statsbudsjettet.
For å få til dette har vi som strategi å skape oppmerksomhet, kunnskap og bevissthet hos offentlige
myndigheter og politiske partier nasjonalt og regionalt om K-stud og den betydningen
opplæringsvirksomheten har. Vi synliggjør betydningen for de frivillige organisasjonene og deres
virksomhet, for det frivillige kulturlivet, for lokalmiljøet, for demokratiet, for arbeidslivet, for
inkludering og integrering og ikke minst for den enkelte deltaker. Et annet strategisk grep er å delta
aktivt i interessepolitiske organisasjoner nasjonalt og regionalt.

Hvordan vi jobber
Et redskap i dette arbeidet er å være mest mulig synlig på facebook, og bruke de mulighetene vi har
gjennom ulike media og informasjonskanaler. KPK er en viktig aktør for å spre stoff gjennom aviser,
men vi gjør også enkelte utspill direkte overfor kristne dagsaviser.
Men det viktigste vi gjør, er å sende skriftlige innspill til offentlige høringer og til utdanningskomiteen
på Stortinget, delta på dialog- og innspillsmøter i politiske partier og departement, og møte politikere
på Stortinget. På møtene med politikere tar vi med oss styremedlemmer eller andre personer fra
medlemsorganisasjonene våre, for at de kan komme med eksempler og fortelle hva opplæringen
betyr for organisasjon og deltakerne deres.

Møte med Aps utdanningsfraksjon, med Nina Sandberg
(ytterst til v.) og Jorodd Asphjell (foto: AP)

Like viktig er samarbeidet med aktuelle interessepolitiske organisasjoner nasjonalt og regionalt. Den
fremste organisasjonen for vår del er Voksenopplæringsforbundet (VOFO), studieforbundenes
interesseorganisasjon. K-stud prioriterer å delta på alle møter i VOFO, og bidrar med innspill både i
de interne drøftelsene, og til skriftlige innspill og høringssvar som VOFO sender til myndighetene og
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politiske partier/politikere. K-stud har også en vararepresentant i VOFOs styre. K-stud får gode råd
fra VOFO til vårt eget politiske arbeid, og drar nytte av erfaringsutvekslingen med de andre
studieforbundene under VOFOs ulike møteplasser.
K-stud er også medlem av Frivillighet Norge, som har som mål å fremme sivilsamfunnet og de
frivillige organisasjonenes interesser. Og Kulturalliansen, som vil styrke det frivillige kulturlivs
rammevilkår og posisjon i samfunnet. Vi deltar på aktuelle møter og konferanser som de inviterer til,
og jobber for at de skal løfte fram opplæringens betydning for frivilligheten og det frivillige
kulturlivet, og at de vil bidra i arbeidet for gode rammebetingelser for opplæring i frivilligheten.
Høringssvar til offentlige utredninger og høringer i 2018
 Kulturdepartementet, endringer i regelverket om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige
organisasjoner: Vi ba om at studieforbundene må innlemmes i ordningen igjen.
 Kommunal og moderniseringsdepartementet, rapporten fra ekspertutvalget (Hagen-utvalget)
om desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene: Vi uttalte oss til forslaget
om å regionalisere studieforbundsordningen, og hevdet at en nasjonal ordning med statlig
finansiering må beholdes.
 Kunnskapsdepartementet, Kompetanse Norges anbefalinger for videreutvikling av
tilskuddsordningen til studieforbund: Voksenopplæringsloven må ligge til grunn, en nasjonal
ordning må beholdes, vi er positive til flytting av ordningen til Kulturdepartementet, men har
innsigelser til flere av forslagene til endringer i regelverket.
Kontakt- og høringsmøter, politiske partier og departement i 2018
 KrFs årlige kontaktmøte med kristne organisasjoner. Vi forhåndsmeldte spørsmål om
hvordan KrF stiller seg til frivillighetens frie stilling i forhold til studieforbundsordningen, og
hvordan KrF vil bidra til at studieforbundsordningen sikres stabile og forutsigbare
rammebetingelser.
 Seminar på Stortinget om Frivillighetsmeldingen med Høyres kulturfraksjon og Frivillighet
Norge
 Orienteringsmøte med statsråd Sanner i Kunnskapsdepartementet sammen med statsråd
Grande fra Kulturdepartementet om studieforbundsordningen, der vi fikk anledning til å
uttale oss om ev. regionalisering og deling av ordningen.
 Innspillsmøte i Kunnskapsdepartementet (KD), sammen med Kulturdepartementet (KUD), om
utredningen av studieforbundsordningen. Temaene var argumenter for og mot en ev.
regionalisering av ordningen. Og hvilke kriterier og hva som må vektlegger ved en ev. deling
av ordningen mellom KD og KUD. Vårt hovedbudskap: Regionalisering vil fragmentere
ordningen, gi økt byråkratisering, svekke faglig oppfølging og kvalitetssikring, og dette vil gå
spesielt utover distriktene. Vi er positiv til flytting av hele ordningen til KUD, men lov om
voksenopplæring må beholdes. Vi forutsetter at ordningen legges til avdeling/seksjon for
frivillighet i KUD, og at de bygger opp egen kompetanse om opplæring i frivilligheten.
 K-stud har hatt møter med medlemmer av utdanningskomiteen fra disse partiene: AP, SP og
KrF (det siste sammen med VOFO). Vi ba også om møte med SV, V, Frp og H. V og H, viste til
møter de har hatt med VOFO, og at de leser innspill fra oss.
Regionalt arbeid
Vi har som mål å være representert i styret i 25 % av VOFOs regionledd. Målet er nesten nådd med
representanter i 4 av VOFOs 17 regioner. Gjennom disse vervene er regionleddene våre med på å
synliggjøre medlemmenes opplæring i fylkene, og ta et ansvar for det interessepolitiske arbeidet
overfor fylkeskommunene. K-stud nasjonalt bistår regionleddene med interessepolitiske innspill.
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Nye profileringstiltak
Frivillighetsbarometeret
I 2018 bestilte vi noen ekstra spørsmål til Frivillighet Norges spørreundersøkelse Frivillighetsbarometeret sammen med VOFO og noen av de andre studieforbundene. Undersøkelsen viser at
25% av befolkningen har deltatt i opplæring i regi av en frivillig organisasjon, og at 63% av dem hadde
stort eller veldig stort utbytte av opplæringen. Den bekrefter at opplæring er nyttig på mange plan,
fra personlig utbytte til utbytte på arbeidsplassen, og aller fremst nyttig for kvaliteten på det frivillige
arbeidet og på organisasjonslivet. Funnene vil vi bruke i det interessepolitiske arbeidet i 2019.

Fra paneldebatt på Arendalsuka

Arendalsuka
K-stud og Kirkerådet for Den norske kirke samarbeidet om en panelsamtale under Arendalsuka:
«Tilværelsens gave – livet som gave og utfordring for fellesskapet». Hensikten var å synliggjøre oss,
bevisstgjøre politikere og skape oppmerksomhet i allmennheten om tema vi jobber med. I panelet
deltok 4 politikere, en prest og en samfunnskritiker. Tematikken var hentet fra K-stud og Kirkerådets
nye studiemateriell til Kirkenes Verdensråd dokument «Tilværelsens gave, kalt til å være kirke av alle
og for alle», som handler om fellesskap som består av alle, uavhengig av funksjonsgrad. Vi oppnådde
ekstra stor spredningen av arrangementet og filmen fra panelsamtalen på facebook.

4. Informasjon og markedsføring
Mål og strategi
Vi har et mål om at tilskuddsordninger og pedagogiske tilbud skal være godt kjent på alle nivå i
medlemsorganisasjonene våre. Vi har god nytte av å samarbeide med eksterne organisasjoner, og
har som mål at K-stud og opplæringsvirksomhetens betydning skal være godt kjent i aktuelle
organisasjoner. For å få til dette har vi som strategi å drive et velorganisert og effektivt informasjonsog markedsføringsarbeid, være aktivt til stede på medlemmenes ulike møteplasser og bygge gode
relasjoner til aktuelle samarbeidspartnere.
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Hvordan vi jobber
K-stud benytter flere kanaler for å nå ut med aktuell informasjon. Vi legger vekt på å finne stoff som
er aktuelt for vår målgruppe, for å inspirere til å utvikle voksenopplæringen hos våre
medlemsorganisasjoner. Vi jobber for å finne gode eksempler på kurs som kan inspirere til opplæring
og nye kurs. Ved å gjøre dette, synliggjør vi mangfoldet og mulighetene. Vi vet det er
underrapportering av kurs, og i møte med medlemsorganisasjonene oppfordrer vi til å bruke
tilskuddsordningen for å synliggjøre omfanget av opplæring.

Åse på stand på trosopplæringskonferansen. Stig-André besøker K-stud Agder.

K-stud har merket utfordringer med innføringen av strengere regler når det gjelder personvern og
GDPR. Innstramming på reglene, gjør det vanskeligere for oss å nå ut med informasjon om
tilskuddsordningene og mulighetene for støtte til lokale kurs. Det begrenser oss for å få ut nyttig
informasjon til tidligere søkere. Vi har informert medlemsorganisasjonene om dette, og ønsker mer
hjelp for å videreformidle informasjon til de som bør kjenne til mulighetene for tilskudd.
Vi legger fortløpende ut nyhetssaker om søknadsfrister, tilskudd, informasjon fra organisasjonen,
styret, og andre relevante saker på hjemmesiden vår.
Det ble sendt ut 8 nyhetsbrev i 2018. Ved slutten av året hadde vi i underkant av 500 abonnenter.
Vi hadde 570 følgere på Facebook ved utkanten av 2018. Dette er en viktig informasjonskanal for å
nå ut til flere, og vi har hatt noen annonser der. Vi har også annonsert i ulike kristne dags- og
ukeaviser, der vi har informert om våre tilskuddsordninger og Årets kurs.
I 2018 hadde K-stud møte med leder eller stab i 6 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 18 og Trosopplæringskonferansen. På disse konferansene treffer vi mange
aktuelle personer fra lokalt nivå, og slik gjør vi tilskuddsordningen bedre kjent.
K-stud har vært aktivt til stede på ulike arenaer i 2018, der vi treffer aktuelle eksterne
samarbeidspartnere. Dette gjelder blant annet gjennom ulike møtepunkter i VOFO, Kulturalliansen
og Frivillighet Norge, og gjennom diverse samarbeidsprosjekter med forskjellige organisasjoner. Vi
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prøver å være imøtekommende og ser etter muligheten for å jobbe med nye prosjekter og saker
sammen med aktuelle organisasjoner. Vi samarbeider med forlagene om å markedsføre aktuelle
bøker til bruk i studiegrupper.

5. Organisasjon
Mål og strategi
K-stud har som mål å være en fleksibel og dynamisk organisasjon med sterk medvirkning fra
medlemsorganisasjonene sentralt og regionalt. Vi ønsker også å videreutvikle samarbeidet med
eksterne voksenpedagogiske, interessepolitiske og kirkelige organisasjoner. Dette prøver vi å oppnå
ved å stimulere medlemsorganisasjonene til å delta aktivt i K-studs beslutningsorganer og
satsningsområder. Vi ønsker å være en pådriver for aktuelle samarbeidsprosjekter med
medlemsorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere, og ha en stab med kompetanse på ulike
fagområder. Videre har vi som strategi å bygge fungerende regionledd.

Hvordan vi jobber
K-stud motiverer medlemsorganisasjonene til å påvirke våre veivalg ved å delta på årsmøtet og
fremme kandidater til styret. Vi er i jevnlig kontakt med medlemsorganisasjonene på sentralt nivå
gjennom medlemsbesøk og gjennomgang av rutiner og vedtekter for å kvalitetssikre
medlemsgrunnlaget, kontakten med og bruken av K-stud.
I tillegg er vi på utkikk etter relevante samarbeidsprosjekter med medlemsorganisasjoner og eksterne
samarbeidspartnere, der K-stud kan bidra pedagogisk og med prosjektledelse. I 2018 initierte og
koordinerte vi en satsning på Arendalsuka og videreførte samarbeidet om «Tilværelsens gave». Årets
kurs utvikles gjennom samarbeid med ulike aktører.
I 2018 fullførte K-stud gjennomgangen av vedtektene og årsrapporter til menigheter og
organisasjoner som har samarbeidsavtale med K-stud, for å se om de oppfyller de reviderte
minstekravene til demokratisk organisering. Resultatet av dette var at to organisasjoner endret
vedtektene sine for å kunne beholde samarbeidsavtalen, mens avtalen med to andre ble avsluttet.
K-stud har tidligere hatt en gjennomgang av medlemsorganisasjonene. I 2018 gjensto det å få på
plass en demokratisk struktur i en av medlemsorganisasjonene. De opprettet en ny demokratisk
organisasjon knyttet til moderorganisasjonen. Dermed er også gjennomgangen av
medlemsorganisasjonene våre avsluttet.
Ansatte deltar på kurs, konferanser og prosjekter som bidrar til ny inspirasjon og kunnskap til det
daglige arbeidet i K-stud. Vårt fellesskap med VOFO og ulike studieforbund, gir oss et større kollegialt
fellesskap som også bidrar til å styrke kompetansen i staben. Den årlige stabsturen bidrar til mer
innsikt om læringsvirksomhet lokalt og om pedagogiske muligheter, i tillegg til at det styrker
arbeidsfellesskapet i staben. I 2018 gikk turen til Stockholm, der vi besøkte våre to
søsterorganisasjoner i Sverige og noen lokale menigheter/organisasjoner.
Regionleddene fungerer i ulike grad. Vi støtter opp om disse så godt vi kan, ved å komme på besøk og
avhjelpe med regnskap, ulike søknadsprosesser, forvalting av fylkeskommunale midler og tips om
saker regionstyrene kan drøfte.
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Medlemsorganisasjoner
Pr 31.12.2018 hadde K-stud disse 72 medlems- og samarbeidsorganisasjonene
Areopagos
Blå Kors i Norge
Caritas Norge
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
For bibel og bekjennelse
Frelsesarmeens studieråd
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
Kristen Idrettskontakt
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Lærernes misjonsforbund
Maran Ata Norge
Metodistkirken i Norge
Misjonskirken Norge
Mødre i bønn
NaMu Norge
Navigatørene
Norges KFUK-KFUM
Norges Kristelige Folkehøgskolelag
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Kristelige Studentforbund
Norges Kristne Råd
Norges Unge Katolikker
Normisjon
Norsk Luthersk Misjonssamband
Pinsebevegelsen
Sandomstiftelsen
Sjømannskirken
Skjærgårdsgospel
Skjærgårds Live
Stefanusalliansen
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen MorFarBarn
Stiftelsen Oase
Syvendedags Adventistkirken
Ungdom i Oppdrags Studieråd
Vineyard Norge Support
Y`s men
Samarbeidspartnere
Credokirken Studieråd
Den Eritreiske Evangelisk Lutherske Kirke I Norge
DMI Norge (Internasjonal Døvemisjon)
Doxa Bibelsenter
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Guds menighet Vegårdshei
Haugeinstituttet
Kingdom of God Light of Christ
Kirken i Dalen
Kirkens Bymisjon Trondheim
KRIMS Trondheim
Levende tro
Mercy House
Scandinavia Chinese Christian Church in Oslo
Stavanger International Church
Stiftelsen Ellel Ministries Norge
Tent AS
Ynglingeforeningen

Enkeltstående organisasjoner (trossamfunn, ideelle organisasjoner og institusjoner) kan ikke ha
selvstendig medlemskap i studieforbundet, men kan ha en samarbeidsavtale med tilskuddsrett.
Årsmøtet
Det var i overkant av 30 delegater på plass på K-studs årsmøte 19.april 2018 i Oslo. Før selve
årsmøtet tok til, ble det arrangert en fagdel om frivillighetens rolle i samfunnet.
Morten Johansen fra Frivillighet Norge snakket om tendenser i frivilligheten i Norge. Arve
Bækkelund, pastor fra Betania i Grimstad, snakket om frivillig virksomhet i menigheten og hvordan
de ivaretar de frivillige og deres engasjement. Øyvind Håbrekke fra tankesmien Skaperkraft snakket
om frivillighetens rolle mellom stat og marked.
Årsmøtet fikk også besøk av lederen for Utdannings- og forskningskomiteen på stortinget, Roy
Steffensen (FrP), som kom med en politisk hilsen. Astrid Krohn, kommunikasjonsrådgiver i
Voksenopplæringsforbundet (VOFO), kom med en liten hilsen før selve årsmøtet startet.
Selve årsmøtet ble ledet av ordstyrere Ingvar Lyche (Y’s men) og Heidi Vestbye (KABB).

Det nye styret fra mai 2018
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Styret
På årsmøtet i 2018 ble disse valgt til nytt styre.
Faste styremedlemmer:
Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)
Doan Phuc Hau (Det Norske Baptistsamfunn)
Åse Mari Kessel (Hekta – trosopplæring for ungdom)
Espen Pedersen (Ungdom i oppdrag)
Ole Martin Thelin (Den norske kirkes menigheter)
Maria Greenberg Bergheim (Kristent Interkulturelt Arbeid)
Espen Kvamen Amundsen (Norges KFUK-KFUM)
Styret har konstituert seg med Maria Greenberg Bergheim som nestleder.
Vararepresentanter:
1. vara Annika Filtvedt (Pinsebevegelsen)
2. vara Terje Solberg (Den Evangelisk Lutherske Frikirke)
3. vara Frode Bilsbak (Normisjon)

Administrasjon
K-stud har kontorer i Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo.
K-studs stab har i 2018 bestått av:
Hege Irene Fossum, daglig leder (100 %)
Guro Haugland Byfuglien, studie- og informasjonskonsulent (100 %), i permisjon fram til aug. 2018
Åse Fjogstad, studie- og organisasjonskonsulent (100 %)
Stig-Andrè Lippert, studierådgiver (50%)
Jens Jovik, studie- og informasjonskonsulent (100%), fram til juni 2018

Fra feiring av Heges 25-årige innsats i studieforbundet
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