
Utkast til handlingsplan for NMS U Øst

Hovedmål Delmål Oppgave Tiltak vår 2018

(Målbar beskrivelse av NMS U vil 

oppnå)

(Målbar beskrivelse av hva regionen må oppnå 

for å bidra til at vi når hovedmålene)
(Hva må gjøres for å nå delmålet) (Hvordan skal dette gjøres)

Inkluderende fellesskap

Ledertreningskurs

God oppfølging

Bruke beredskapsplan aktivt Fylle inn plan for hver leir

Aktivt bruke prosessplan for leir
Sikre at ansatte har kjennskap og 

forståelse av plan

Glede/Lek

Aktiviteter som bidrar til vekst i kristen tro Bruke Ukid ressursene inn i leir

Aktiviteter som bidrar til et globalt perspektiv Bruke nyutviklede misjonspakker på leir

Utarbeide kriterier

Vurdere leirer ifbm rev. Budsjett

Bruke prosessplan for leir Sikre at ansatte kjenner den godt Implemenere plan

Opprette eget org.nr og styre

Gode rutiner for innmelding og 

fakturering av medlemmer

Opprette eget org.nr og styre

Gode rutiner for innmelding og 

fakturering av medlemmer

Godt samarbeid med leirstedene Ivareta god dialog med leirstedene
Gjennomføre fellesmøte med aktuelle 

leirsteder

Kvalitet framfor kvantitet på leir

Bygge trygge og gode ledere

Utarbeide tydelige vurderingskriterier for leir

Rydde i leirklubb på Stenbekk

Rydde i leirklubb på Solsetra

Trygge rammer

Evaluere leirarbeidet

Bedre kontroll på leirklubbene
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Øke antall lokallag i menigheter
Synliggjøre fordelen med å melde inn klubber 

etc. i en menighet

Avklare hva som ligger i en menighetsavtale Sikre at NMS har forståelse av hva NMS U tilbyr

Møte bispedømmene og informere om Ukid 

og Uteam
Jobbe for å bli invitert inn i fellessamlinger for 

menigheter (foreksempel prosti samlinger, 

SMM samlinger, etc.)
Etablere testgrupper for Ukid smågrupper og 

følge dem tett opp
Finne en menighet i hvert bispedømme

Bygge kunnskap om Dnk og trosopplæring Bygge kompetanse blandt ansatte

Samhandling med NMS
Kontakte aktuelle menigheter i 

samråd med NMS

Kartlegging av mulige samarbeidmenigheter

Lete etter menigheter som har 

familiemiddag opplegg og informere 

om fordeler med tilknytning

Borg :Moss Mulig uttesting av smågruppe

Oslo: Vestre Aker, Ullern, Grefsen
Dialog om Familiemiddag, med mål 

innmelding av gruppe(r)

Trosopplæringen i Sarpsborg Dialog om Ukid konseptene

Samarbeid om agentleir

Dialog om Ukid konseptene

Flere, gjensidige menighetsavtaler

Tunsberg: Trosopplæring i Drammen

Bygge nettverk 

Styrke relasjon og samarbeid med utvalgte 

menigheter
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F2
Bygge bro mellom F2 og Unge voksne 

i Oslo

Gjøre Uteam kjent i regionen

Se punkt om menighetsavtaler

Spre materiell og info i relevante 

Bygge engasjement for arrangementet
Arrangere samling for aktuelle 

deltakere

Sterkere fellesskap for Unge voksne i Oslo
Etablere NMS U kveld som en frivilligdrevet 

gruppe

Identifisere menigheter

Informere om Uteam

Oppdatert årshjul

Få inn aktuelle revisorattestasjoner tidlig
Sende oversikt til adm.konsulent på 

HA

Kartlegge mulighet for nye kontorer i samme 

Nye kontormøbler
Identifisere behov og bestille i samråd 

med HA

Bedre PR for arrangementer Benytte PR plan for regionen Implemenere plan

Minske den administrative belastningen for 

arranegmenter
Aktivt benytte arrangementskonsulent på HA

Sikre best mulig grunnlag for søknader Fortløpende oppdatere tall som ligger i Tindra

Rekruttere til Ucamp Færder

Bedre kontorløsning

"Effektiv region"

Gode rutiner

Flere, gjensidige menighetsavtaler

Øke satsingen på NMS U Global

Bygge nettverk 

Styrke relasjon og samarbeid med utvalgte 

menigheter

Finne aktuelle menigheter for Uteam turerKartlegge muligheter


