Arbeidsgrupper pr 17.2.2016
Budsjett: Utarbeide forslag til felles budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.
Legges fram for prosjektgruppa. Utarbeides av kirkevergene.
Sosial gruppe. Mål: Arrangere 1-2 sosiale arrangementer for hele staben før 1.1.17. Deltakere:
Siv Sommerstad (Stokke), Ruben Heitmann (Sandefjord), Helge Bratsberg(Andebu).
Faggrupper for diakoni, trosopplæring/ungdom, musikk, kirketjenere og prester
Hensikten med å opprette faggrupper er å stimulere til videre utvikling av fagmiljøene.
Deltakere: Alle fagpersoner.
I første omgang vil oppdraget til faggruppene bli å avklare mulighet/ interesse/verdi for mer
samarbeid i faggruppa. Samtidig ønsker vi at medarbeiderne skal bli bedre kjent med hverandre.
Hver gruppe gir en tilbakemelding til prosjektgruppa innen 1.5.2016.
Tilbakemeldingen skal inneholde en kort beskrivelse av hvordan det faglige arbeidet utføres i dag,
hvilke fordeler det vil være å samarbeide tettere og og en beskrivelse av hvordan faggruppa ønsker å
samarbeide framover.
Gruppene er forskjellige. Noen har allerede et samarbeid og er vant til å jobbe i grupper, mens andre
ikke har møtt hverandre eller kanskje ikke har så mye erfaring i denne type gruppearbeid.
Hver gruppe velger hvordan de vil jobbe og løse oppgavene. , men her er et tips for å komme i gang:
 Velg møteleder og referent
 Ta en ny presentasjonsrunde rundt bordet, hvis det trengs
 Finn ut av hvordan dere vil løse oppgaven
 Avtale nytt møte (tid og sted)
 Beskriv/fortell hvordan jobbes det i dag
 Hvilke fordeler vil det være å kunne samarbeide tettere i faggruppa og hvordan kan det
gjøres?
 Osv
Oppstart: Felles stabsmøte 17.2.2016.

Arbeidsgruppe administrasjon
Hensikten med å opprette ei administrasjonsgruppe er både for å stimulere til videre utvikling av
fagmiljøet, for å bli bedre kjent, for å kartlegge administrative systemer og rutiner og foreslå felles
adm. løsninger.
Deltakere: Alle fagpersoner.
Gruppa gir en tilbakemelding til prosjektgruppa innen 1.4.2016.
Tilbakemeldingen skal inneholde en kort beskrivelse av dagens administrative systemer og rutiner og
en anbefaling om felles løsninger.
Oppstart: Felles stabsmøte 17.2.2016.

