
 

 
 
 

Innkalling 
 
 
Råd: Tananger menighetsråd 
Møtested: Sakristiet 
Dato: 14.01.2020 
Tid: Kl. 18:30 
 
De som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde frå snarest mulig til  
tlf. 51 75 53 70 eller e-post til post@tanangermenighet.no, slik at varamedlem kan bli kald 
inn. 
 
Varamedlem møter etter nærmare innkalling. 
 
Refleksjonsspørsmål til åpning: 
"Mer himmel på jord" er Tananger menighets visjon. 
Hva forbinder du med denne visjonen? Hva betyr dette i praksis? 
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20/001 Godkjenning av innkalling  
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3 Referat fra Gudstjenesteutvalg 191121  
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forprosjektet 
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Godkjenning av innkalling 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Side 4 av 20 
 

 

 

  
Arkiv:  

JournalpostID: 19/22 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 11.12.2019 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/002 Tananger menighetsråd 14.01.2020 
 
 
Godkjenning av referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Side 5 av 20 
 

 

 

  
Arkiv:  

JournalpostID: 19/23 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 11.12.2019 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/003 Tananger menighetsråd 14.01.2020 
 
 
Samlesak for meldinger 
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1, AU 12.12.19 
 
 
2, Eierstyre referat 191127 
 
 
3, Referat fra Gudstjenesteutvalg 191121 
 
 
4, Referat fra menighetsrådsmøte 26.11.19 
 
 
5, Messengergruppe MR 19-23 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/004 Tananger menighetsråd 14.01.2020 
 
 
Barne- og familiearbeidet i Tananger menighet 
 
Bakgrunn for saken: 
Menigheten, et godt sted å være er ett av tre satsingsområder i Tananger menighets 
handlingsplan. Styrke og videreutvikle barnearbeidet er ett av tiltakene under dette punktet. 
Det er mye bra som skjer i menigheten vår, særlig knyttet til gudstjeneste og trosopplæring. 
Samtidig fanger vi signaler som kan grunn til bekymring, og siden kan føre til handling. 
 
Barnefamilier savnes i våre store og mellomstore fellesskap. Gjennomsnittsalderen på en 
vanlig gudstjeneste er høy. Tabago ble lagt ned høsten 2019 og Barnekoret sliter med 
medlemstallet. 
På den andre siden er det god oppslutning om trosopplæringstiltakene, og gudstjenester 
med tiltak. Mange foreldre er positive og gir gode tilbakemeldinger. 
Spørsmålet er hvordan barna og barnefamiliene kan finne sin naturlige plass i menigheten 
vår. Hvordan møter vi denne utfordringen? 
 
Istedenfor å tenke ut og sette i gang med nye tiltak, kan det være smart å gå i dialog med 
noen strategiske og positive familier for å høre deres tanker rundt saken. 
Hva skal til for at deres familie på kort sikt ønsker å delta i menighetens fellesskap? 
Hva er kloke trekk for at barna når de blir tweens og teens, finner sin plass i 
ungdomsarbeidet? 
 
Menighetsrådet drøfter saken. Se gjerne saken i sammenheng med kirkemiddager, som 
også vil være en satsing på samme målgruppe. 
 
 
Saksopplysninger: 
Aktuelle fellesskap for barnefamilier i dag er Familiegruppen, som har enkelte samlinger 
hvert semester og ellers fungerer som en facebookgruppe, gudstjenesten og husfellesskap. 
Kirkemiddager kan være et aktuelt fellesskap. Kveldsmat etter Barnekoret kan også fungere 
slik. For at det skal være attraktivt for barnefamilier å delta i gudstjenestefellesskapet, er det 
viktig at søndagsskolen fungerer godt.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Representanter fra 8-10 strategiske familier inviteres til samtaler med utgangspunkt i 
spørsmålene: Hva skal til for at din familie i større grad vil delta i aktuelle fellesskap i 
menigheten? Hva skal til for at deres barn, når de blir ungdommer, vil delta i menighetens 
kristne fellesskap for ungdom? Hvem som inviterer til og deltar i samtalene fastsettes i møtet. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/005 Tananger menighetsråd 14.01.2020 
 
 
Kirkemiddager våren 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Menigheten, et godt sted å være er ett av tre fokusområder i handlingsplanen for Tananger 
menighet. Det er viktig å bygge fellesskap som det er lett å ta del i.  
 
Vi opplever å få mange gode tilbakemeldinger fra foreldre som har barn på 
trosopplæringstiltak, og fornøyde foreldre som har barn i menighetsbarnehagen og SFO. 
Likevel stanser gjerne kontakten med kirken med disse tiltakene. Vi savner på det jevne 
barnefamilier i menighetsfellesskapet, samtidig som vi ser et stort potensiale i mange 
positive foreldre. 
 
Som et ledd i å skape gode lavterskelfellesskap arrangerte menigheten kirkemiddager ca. en 
gang i måneden fra mars 2019. Målgruppen i starten var primært familier i Barnehagen/SFO, 
og middagene var knyttet opp til korøvelsene. Hensikten var blant annet å skape en bro 
mellom Barnehage/SFO til menighetsfellesskapet. Oppslutningen var svært god i starten 
med ca. 70 personer med stort og smått. Den siste middagen ble avlyst pga. få påmeldte.  
 
Erfaring fra andre menigheter viser at kirkemiddager / familiemiddager fungerer svært godt 
som sosial arena samt rekruttering til andre fellesskap eller tjeneste i menigheten. For at det 
skal fungere slik er det viktig med en strategisk tenkning rundt tiltaket samt at ressurser og 
ansvarsforhold er avklart. 
 
Kirkemiddager kan arrangeres som rene middagsarrangement, de kan knyttes opp mot 
trosopplæringstiltak eller det kan være en aktivitet for barna i tilknytning til middagen.  
 
Menighetsrådet drøfter om tiltaket Kirkemiddag skal være et satsingsområde og føres inn på 
handlingsplanen. I tilfelle avklare ansvarsforhold og ressurser. 
 
 
Saksopplysninger: 
Vi har innhentet suksesskriterier og momenter fra andre menigheter (Sola, Ræge, 
Randaberg). De er ikke entydige, men er momenter å ta med i vårt eget arbeid. 
 
Aktivitet etter middag: Noen menigheter har det andre ikke. 
Det virker ikke avgjørende for om folk kommer, men er en mulighet til formidling. 
Knytt middager opp til trosopplæringstiltak. Først middag, deretter tiltak. 
En ildsjel er viktig. En som selv vil være tilstede og som aktivt inviterer med seg andre. 
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Middagene må ha en stabstilknytning.  
Inviter i mange kanaler. Facebook og andre sosiale medier er nødvendig. 
Billig middag er viktig. Lag maten selv, det blir rimelig. 
En fast kjøkkengjeng er nødvendig. 
Betaling og påmelding via Vipps 
Middagene er åpne, man kommer og går i det aktuelle tidsrommet. 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Tananger menighetsråd vil jobbe for å få kirkemiddager som et fast tilbud. Det innebærer å: 
Vurdere hvordan det lar seg gjøre å knytte middager til trosopplæringstiltak. 
Vurdere om tilknytning til barnekoret er viktig. (Middag samme dag som øvelsen) 
Lage en enkel spørreundersøkelse for å kartlegge ønske om dag, tidspunkt, meny. 
Denne sendes ut til foreldre i barnearbeidet, familiegruppen, barnehage/SFO. 
Spørre Familiegruppen til råds. 
Jobbe for å rekruttere en kjøkkengjeng. 
Klarlegge hvordan en tilknytning til staben kan løses. 
Vurdere om det skal være en aktivitet (søndagsskole aktivitet) i tilknytning til middagene. 
Kirkemiddager føres inn på handlingsplanen under pkt. A: «Vi går om bord» Menigheten et 
godt sted å være. 
 
 
 
  



Side 15 av 20 
 

 

 

  
Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-

390.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 19/50 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 09.01.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/006 Tananger menighetsråd 14.01.2020 
 
 
Medarbeiderfest 1. februar 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsråd og stab arrangerer hvert år fest for frivillige medarbeidere i menigheten. 
Hensikten er å takker og anerkjenne alle som gjør en frivillig innsats. Årets medarbeiderfest 
arrangeres 01.02.2020. Dagfin Egeland m/musiker er hyret inn til å ha en minikonsert. 
Bestillingen er: Ord og toner til inspirasjon i tjenesten. 
 
Menighetsråd og stab er vertskap, kjøkken- og ryddeansvarlig for festen. 
Oppgavefordeling legges frem i møtet. 
 
 
Saksopplysninger: 
Arbeidsgruppe: Gro Mæland Myklebust, Just Salvesen, Randi Lundberg Tveit 
 
 
Forslag til vedtak: 
Oppgavefordeling for medarbeiderfesten tas til etterretning.  
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/001 Tananger menighetsråd 14.01.2020 
 
 
Rehabilitering avTmb/SFO alternative løsninger i forprosjektet 
 
Bakgrunn for saken: 
Prosjektil ble 20.06.2019 tildelt jobben med å utarbeide et forprosjekt for rehabilitering at 
Tananger menighetsbarnehage/SFO sine lokaler i Tananger kirke. Informasjonen om 
prosessen ligger vedlagt. Konkurransegrunnlaget bestilte to løsningsalternativer, en 
minimumsløsning for å tilfredsstille dagens krav til barnehagedrift, og en løsning der bygget 
framstår som moderne. Prosjektil la fram skisse til forslag i møte 26.11.2019. Skissen anses 
som minimumsløsning. Alternativet vil være å rive bygget for å bygge nytt. 
 
Skissen som foreligger tar sikte på å drifte SFO fra fellesområdet, kaféen. Begrunnelsen for 
denne løsningen er at retningslinjene for barnehagedrift ikke tillater dobbel bruk av arealer. 
Det vil si at SFO ikke kan benytte barnehagens arealer en del av dagen. Dersom 
barnehagen skal drives med de antall barn den er godkjent for, vil den kreve hele arealet 
som nå er i bruk av Tmb/SFO. Alternativet vil være å redusere antall barn i barnehagen og få 
plass til SFO innen for rammene av dagens lokaler. I dag benyttes kafeen som et bonusareal 
ved behov. 
 
Å drifte SFO fra fellesarealet lå ikke i premissene i konkurransegrunnlaget for forprosjektet. 
Dette er kommunisert til Prosjektil, som ved en merkostnad (ca. 20 000 eks. mva.) kan 
utarbeide en skisse over fellesarealet. Etter et oppfølgingsmøte er en lik skisse bestilt. 
Kriteriene er at fellesområdet (kaféen) fremdeles skal ha preg av å være et ungdomslokale, 
være et flerbruksrom og at SFO skal kunne driftes herfra. Selv om denne løsningen skulle bli 
forkastet, vil det uansett være interessant for menigheten å se hvilke muligheter for sambruk 
som ligger i dette fellesarealet. Arealet vil også omfatte korridorområdet utenfor kaféen. 
 
Når skissen for fellesarealet foreligger, er tiden inne for å fatte beslutning om hvilken løsning 
forprosjekt Projsektil skal jobber videre med. 
 

A. Barnehagen driftes med et redusert antall barn og SFO driftes fra nåværende 
lokaler. 

B. Barnehagen driftes med det antall barn den er godkjent for. SFO driftes fra 
fellesareal. 

 
Hvilken modell som velges vil få betydelige økonomiske konsekvenser. 
Det er dyrt, og kanskje ikke drivverdig i lengden, å drifte en liten barnehage. 
Pedagognorm, krav til voksentetthet og arealnorm gir helt spesifikke føringer for 
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barnehagedrift. Barnehagen drives med kommunale og statlige tilskudd, samt 
foreldrebetaling. 
SFO er ikke styrt av samme regelverk. Skolefritidsordninger er drevet av foreldrebetaling. 
Kommunen refunderer utlegg som husleie, strøm og renhold. 
 
Det er på dette tidspunktet viktig at menighetsrådet gjør seg tanker om hvilket alternativ som 
er ønskelig, og er klar over konsekvensene av alternativene. 
Styrer Synnøve Olsen Hatlestad inviteres til møtet for å redegjøre og svare på spørsmål fra 
menighetsrådet.  
 
 
Saksopplysninger: 
Barnehagen er godkjent for 304 kvm netto leke og oppholdsarealer for maks  
76 barn over 3 år, antall barn blir redusert om barna er under 3 år ut fra godkjent areal.   
SFO er godkjent for 70 barn. De siste årene har ca. 55 barn deltatt. 
 
Status i dag er at barnehage har et overskudd på ca. 1 000’ pr år, som kommer av: 
•          Ungen husleie utgifter (500’) 
•          Få administrative tjenester siden kommunen fører lønn og regnskap (100’) 
•          Ny pedagognorm fører til økte lønnskostnader til pedagog og styrer (230’) 
•          Høyt sykefravær i flere år lavere lønnskostnader til vikar (120’) 
Dette tilsier et overskudd på 50’ dersom disse utgiftene hadde blitt effektuert. 
Det anbefales et overskudd på 280’ for å være rustet for framtiden. (Jfr. vedlagt artikkel) 
 
Konsekvenser med å gå ned fra 4 avdelinger som i dag til 3 avdelinger med SFO: 
•          14 plasser for store barn forsvinner (1 pedagog tilhører 14 barn) 
•          Reduserer bemanningen fra 11 årsverk til 8,67 (pedagog og assistenter) 
•          1,84 millioner lavere inntekter 
•          1,63 millioner lavere kostnader 
•           Resultatet vil gå ned med 200’ 
 
En utbygging vil føre til økte kostnader med renter og avdrag på lån. 
•          Eksempelvis: Lån 7 millioner med en årlig kostnad på 480’ 
 
Anbefalt løsninger er å gå motsatt vei med å øke med en avdeling til rundt 60 barn. Da vil 
resultatet øke med 200’ og man er bedre rustet økonomisk for kommende år.  
Utover dette vil man også ha en optimal størrelse i forhold til det faglige miljøet og den 
faglige utviklingen. (Jfr. Analyse: Mellomstore barnehager er best. www.regjeringen.no) 
 
Dersom det heldagsskolen skulle bli vedtatt, mister vi SFO. I dag deler SFO og barnehage 
enkelte felles kostnader som renhold. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet drøfter tar saken og tar informasjonen til orientering. 
 
Vedlegg: 
Forprosjekt: Informasjon om prosessen pr. 27.11.2019 
Lavere overskudd - PBL frykter for bærekraft med foreslåtte kutt 
Mellomstore barnehager er best - Regjeringen.no 
 
 
  

http://www.regjeringen.no/
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/002 Tananger menighetsråd 14.01.2020 
 
 
Budsjettinnspill til menighetens årsbudsjett 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Arbeidet med å legge budsjett for Tananger menighet 2020 starter i løpet av januar. 
Budsjettforslag blir lagt fram til godkjenning på menighetsrådsmøtet 11. februar. 
Menighetsrådet kommer med innspill til budsjettprosessen. Aktuelle spørsmål: Hva ønskes 
prioritert av inventar, utstyr, teknikk, kurs etc.  
Inntektsbringende arrangement: Basar? Skal inntekter fra arrangementet deles med 
misjonsprosjektet Gjennom Misjon Uten Grenser i 2020? 
 
 
Saksopplysninger: 
De siste tre årene har inntektene fra basaren blitt delt likt mellom menighetsarbeidet og vårt 
misjonsprosjektet gjennom Misjon Uten Grenser. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Inntektsbringende arrangement i 2020 blir basar. Inntektene fra basaren deles 50:50 mellom 
menighetsarbeidet og Misjon Uten Grenser. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/007 Tananger menighetsråd 14.01.2020 
 
 
Strategisamling for råd og stab 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet vedtok Sak 19/19 å arrangere en strategisamling for råd og stab våren 2020. 
Hensikten er for råd og stab å bli bedre kjent og å arbeide med strategi og handlingsplan for 
menigheten.  
Det viser seg vanskelig å finne egnet dato for et helt døgn til en slik samling våren 2020.  
Aktuell dato er lørdag 28. mars.  
Tidspunkt: Kl.09:00 – 18:00 
Ventilene Viste Strandhotell er reservert for samlingen. Pris pr. person inklusiv middag og 
lunsj er kr.850 – kr.930 avhengig av menyvalg. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Strategisamling for menighetsråd og stab arrangeres lørdag 28. mars kl. 09:00-18:00. 
Sted: Ventilene Viste Strandhotell. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/008 Tananger menighetsråd 14.01.2020 
 
 
17. maikomite 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighet er tradisjonelt representert i 17-maikomiteen i Tananger. Vi har ikke alltid 
klart å stille med en representant, men det er av betydning at menigheten viser sitt 
engasjement i lokalmiljøet på denne måten. FAU ved skolene har regien og det er gode 
rutiner på arbeidet. Representanten vil bli innkalt til noen komitemøter i løpet av våren og få 
noe ansvar på selve dagen. 
 
Hvert menighetsrådsmedlem kommer med forslag til to personer som kan spørres om 
oppgaven. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Personer foreslått til 17-maikomiteen forespørres. 
 
 
 


