Svar på spørsmål 4, «Vi setter stor pris på om du kan dele erfaring/tanker om
prostidiakonens arbeid. Dette vil være av stor nytte for oss!
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Jeg har ikke jobbet direkte med henne, men ser det som et viktig arbeid. Har
fått nyttig informasjon gjennom henne.
Prostidiakonen har i høst hatt et opplegg for boligene i xxx (tatt bort navn på
bolig), "Bli kjent i kirken". Dette arbeidet har jeg vært så heldig å få delta på
samlingene (4 stk).Ser at dette teamet har vært til glede for brukere og ansatte
som har fått delta i kirken, etterfulgt av kveldsmat i menighetshuset. Ser at det
er viktig at diakoniarbeid rettet mot boliger for utviklingshemmede er viktig,
der de kan få delta på sin måte, få oppgaver som er tilpasset funksjonsnivået.
Der det også er med på å skape en trygghet mot det at i kirken foregår det
begivenheter som er rettet mot glede som sorg. De har fått mulighet til å bli
kjent med ansatte i kirkens roller, litt om oppgaver de har, har fått ta på, prøve
deler av prestens klær, tenne lys i globen. Bare positive tilbakemeldinger fra
ansatte og de brukerne som kan uttrykke seg verbalt, eller med annen
tilbakemelding. Viktig arbeid! Håper at dette er kommet for å bli. Integrering
er viktig.
xxx (tatt bort navn) har ikke hatt noe erfaring/samarbeid og kan derfor
vanskelig uttale seg om nytten.
Det er utrolig flott og oppleve at en gruppe som gjelder eldre med psykisk
utviklingshemming har fått et tilbud. Det er nok en gruppe som er blitt litt
glemt. Veldig positivt å ha henne også i disse coronatider å være en naturlig
kontaktpunkt mellom kommunen og kirken i forhold til felles arbeid og løft i
den vanskelige tiden.
Det er viktig at en person kan ha ansvar for koordinering av tilbud fra kirken
til mennesker med en utviklingshemming på tvers av
institusjoner/bofellesskap og menigheter. I tillegg tror jeg sykehjem, f.ek.s
lindrende enhet/øyeblikkelig hjelp på Norheim Bu og behandling kunne
trenge noen som gikk litt inn i omsorgsoppgaver som f.ek.s en sykehusprest
gjør. Særlig for dem som kommer på den avdelingen er det veldig mye
uavklart og usikkert rundt hvordan livet blir fremover og de har behov for
mer samtale enn andre. Et samarbeid om dette har kommunen og kirken
allerede hatt oppe som en intensjon å jobbe videre med etter sist bispevisitas
på Norheim.
Vi kontaktet denne ift dødsfall i familien til en vår3e bruker og fikk god
veiledning. Bra at stillingen er besatt av fagperson innen vernepleie som har
god kompetanse på brukergruppen utviklingshemmede.
Tilrettelagt bistand og deltakelse i fht tro/livssyn er viktig for brukergruppen
utviklingshemmede. Prostdiakonstillingen har gitt nyttige bidrag på dette
området. Viktig at stillingen er bevisst sin rolle og avgrensningene i fht denne.
Jeg var xxx (tatt bort stilling og tidspkt). Prostidiakonen har vært samlende for
Karmøy, hun har tatt tak i tiltak for utviklingshemmede, ungdommer, eldre,
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hatt info og foredrag om sorg inn i kommunale foretak, hun har vært en
pådriver for frivillighet og samarbeid med kommunale organer/institusjoner,
har fått til samtaletilbud i coronakrisen, har gått frivillighet som kan bidra der
det trengs. Hun har senket terskelen slik at frivillige kan bidra også inn i
kommunal setting.
Har kun vært på 2 møter med henne, veldig kjekk jente/ dame, virker veldig
flink, men usikker på om behovet er der?
Denne stillingen åpner opp for å gi et tilbud til grupper som ellers ikke har så
mye tilbud, feks eldre med Puh som ellers ikke har noe dagtilbud.
Jeg mener arbeidet er viktig for å fremme ulike brukergruppers rett til å
utøve/praktisere eget tros og livssyn.
I vår avdeling kunne det vært ønskelig at prostdiakonen om arbeidet
fortsetter hadde kommet ut i vår avdeling og vært sammen med beboerne i
form av forskjellige aktiviteter og åndelig påfyll. Har forstått at kirketreffene
på Åkra har vært veldig positivt for våre beboere.
Min opplevelse er at prostidiakonen har fått til mye på kort tid, og at dette har
hatt betydning for mange grupper. Det være seg eldre, ungdommer og
mennesker med psykisk utviklingshemming. Videre er min opplevelse at
ansatte i kirken, kommunen og andre organisasjoner har fått nytt godt av
prostidiakonens arbeid og tilnærming. Jeg håper virkelig at stillingen kan
videreføres.
God oppfølging i forhold til vår brukergruppe (psykisk utv.h) Vært inne å
informert i forhold til sorgarbeid. Planen er at hun skal inn til høsten på
personalmøte. Hun har i tillegg godt opplegg i bli kjent med kirken. Dette var
veldig positivt for brukerne og vi håper dette er et tilbud som vil fortsette.
Vi i xxx (tatt bort sted) har vært så heldige å få delta i torsdagsmorgenen med
prostdiakonen, dette har vært et supert opplegg, det som er trist er at det er
altfor dårlig oppmøte fra andre boliger, eller personer med
utviklingshemming som bor hjemme.
Samarbeidet om planlegging førstehjelpsopplæring for småbarnsforeldre i
forbindelse med babysang. Viktig og populært tiltak i Kopervik der det har
blitt gjennomført.
Brukerne våre synes det er kjekt å gå på disse tilstelningene som er tilrettelagt
for dem.
Det finnes så mye gode ressurser i kommunen som ofte blir glemt. Her kan en
få gjort mye godt arbeid fra flere samarbeidspartner. Viktig å ha godt
samarbeid på tvers av organisasjoner, lag og foreninger. Desv er ikke er ikke
alle så flinke til dette og da får vi ikke alltid med oss hvilken jobb de gjør. Vet
lite om hva arbeid prostdiakon har gjort/hatt?
Hun har vært på xxx (tatt bort navn) og informert om arbeidet. Vi har ikke
hatt noe direkte samarbeid utover dette. Ut fra det hun fortalte virket
oppgavene meningsfulle. Utfordringen er at hun fort kan bli stående veldig
alene uten kollegaer og at det tar tid å bygge relasjoner med
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samarbeidspartnere. Foredrag og støttefunksjoner er kanskje det mest
hensiktsmessige for at arbeidet skal være effektivt. Kartlegging av målgruppe
og evt. tiltak i samarbeid med andre aktører er viktig
Jeg opplever prostidiakonen som engasjert i sitt arbeid. Hun tenker helhetlig
for Karmøy under ett, samtidig som ulike behov tilpasses bygd og menighet.
Prostidiakonen viser oppriktig engasjement for ulike sårbare grupper. Hun
har gått direkte inn i aktiviteter som ressursperson. I tillegg har hun vært
administrator og pådriver for program på tvers av faggrupper. Jeg anser det
som verdifullt med en diakon som arbeider på tvers i et fellesråd og i en
kommune, og ikke har sitt mandat først og fremst utifra en menighet.
Jeg opplever det som en god og trygg måte til å få hjelp og råd for min bror.
At han blir fulgt opp og tatt vare på innen kirken. Noe jeg opplevde var
vanskelig å få til før. Jeg synes det har vært til god hjelp for oss. Viktig jobb for
en litt glemt gruppe. Håper inderlig at dette gode arbeidet fortsetter.
Me har hatt fleire møter og skulle starta opp eit nytt tiltak, men dessverre kom
Corona19 og stoppa det.
Prostidiakonen har vært proaktiv og tatt initiativ for samarbeid om viktig
diakonalt arbeid. Hun har bidratt til forbedringer i arbeidet med andakter på
sykehjemmet. Hun har tatt initiativ til arrangement i menigheten for
mennesker med utviklingshemming. Hun har bidratt til faglig refleksjon og
utvikling i staben hos oss. For oss har hun vært en viktig inspirasjonskilde,
tilrettelegger og initiativtaker i vårt diakonale arbeid lokalt.
Jeg mener det er et arbeid som kan være nyttig i forhold til sorgarbeid for
psykisk utviklingshemmede. Det kan være en støtte for personalet i dette
arbeidet.
Jeg arbeider særlig med integrering av utviklingshemmede og har dette året
satt stor pris på å ha en samarbeidspartner med nær kontakt/kjennskap til
kommunale instanser/funksjoner. I arbeidet med å nå flere unge har det vært
flott å ha en samarbeidspartner å tenke/planlegge med. I arbeidet med
fritidstilbud til utviklingshemmede må vi jobbe på tvers av de ulike
menighetene og lokalsamfunnene for å få levedyktige tilbud. Prostidiakonen
har vært en svært viktig del av denne tenkningen/tilretteleggingen. Et år er
kort tid til å få på beina varige forandringer, så jeg håper inderlig stillingen
kan videreføres. Flere av menighetene i Karmøy har kun en liten
diakonistilling eller ingen i det hele tatt, så prostidiakonen er viktig for alt
kirkelig omsorgsarbeid i hele kommunen.
Jeg har kun samtale erfaring, men tenker stillingen har verdi. Jeg tenker det er
ryddig å ha en avklaring hvordan samarbeidet skal være med kommunen.
Jeg er svært glad for at vi har fått en prostidiakon i Karmøy. Som xxx (tatt bort
titler) har jeg hatt en nært samarbeid med Janne Kristine Eng når det gjelder
inkludering av mennesker med utviklingshemming i kirkelig sammenheng.
Jeg opplever at prostidiakonen bidrar på en svært god måte med å sette alles
rett til tro- og livssynsutøvelse på dagsorden og gi bistandsyterne adekvat
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informasjon og hjelp. Med sin yrkesfaglige bakgrunn både som vernepleier og
kirkelig ansatt har hun kjennskap til utfordringer og tilretteleggingsbehov, og
finner gode løsninger sammen med nærpersoner og ansatte. Janne Kristine
har startet opp og planlegger gode tiltak som vil kunne være til glede og nytte
for mange i målgruppen. Vi håper derfor at stillingen prioriteres og at det
gode arbeidet/samarbeid kan fortsette.
Det virker for meg som dette er en stilling som er veldig viktig og nødvendig
at fortsetter. På den korte tiden prosjektstillingen har vart, har prostidiakonen
fått utrettet mye, bygd nettverk og jeg tror at mange har nytte av og ikke
minst setter stor pris på det gode arbeidet som er startet opp. Mye mer kan bli
utrettet og derfor er det ønskelig at stillingen går over i en fast stilling.
Prostidiakonen var pådriver og organiserte oppstart av sorggruppe. Dette er
et viktig arbeid innenfor kirkens diakonale arbeid.
Mine tanker om prostidiakonens arbeid er at det er en stilling vi trenger. Som
fra mitt ståsted fyller opp prosjekter og samarbeid i kirkene. Prosjekter jeg
brenner for å som jeg ser nå blir løftet frem og gjort noe med. Samarbeids
prosjekter som gir nye grupper tilgang og tilhørighet i kirken. Erfaringene
mine med prostidiakonens arbeid er å treffe et dyktig og kreativt menneske
som er levende interessert for mennesker og jobben sin.
Stillingen er nyttig for diakonien på Karmøy, men samtidig er det viktig at
denne stillingen ikke må gå på bekostning av diakonstillingen i xxx og xxx
(tatt bort navn på menighet). Nå ble dessverre stillingen der delt opp i
småbiter og fordelt på forskjellige personer. Disse gjør nok en god jobb, men
dette er å svekke diakontjenesten.
Innledningsvis er det grunn til å takke Karmøy kommune har positivt har
medvirket til at vi fikk denne prøveperiode av stillingen som prostidiakon.
Tjenesteordning for diakoner viser de konkrete og viktig oppgaver som er lagt
inn under diakonien. Stillingen som prostidiakon i Karmøy har etter mitt syn
allerede i denne korte prøveperioden vist seg å "treffe" en brev bruker gruppe.
Den er videre med og bidrar til et tettere tverrfaglig samarbeid kommune og
kirke i og med at den treffe så mange og ulike aldersgrupper, i ulike
livssituasjoner, vi har også i vår kommune. På sin særegne/positive måte vil
prostidiakonen kunne bidra til å avhjelpe vanskelige livssituasjoner ( sammen
med kommunens øvrige flinke fagfolk) og dessuten være et "vindu" for
dypere eksistensielle livsspørsmål. En stilling som ved sitt særpreg reflekterer
menneskets helhet, og således bidra til tilfredsstillende livskvalitet for
kommunens innbyggere. I Norge har vi i dag veldig få prostidiakoner. Kunne
kommune se muligheten til at vi kan få stillingen permanent, vil Karmøy
kommune også være en av svært få foregangskommuner på dette feltet. Få
Prostidiakonen gjør en svært god jobb. Hun er nytenkende og evner å få til
samspill mellom soknene og setter i gang fellestiltak. ‘Bli kjent i kirken’-kurs
for psykisk utviklingshemmede er verdt å nevne. Også arbeidet med felles
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samtaletelefon for prostiet i den spesielle tiden vi er i er noe, blant flere ting,
dom kan nevnes. Håper stillingen føres videre!
Jeg har opplevd at prostidiakonen utfører et veldig godt arbeid ifht.
mennesker med utviklingshemning. Hun gir de et tilbud på dagtid, noe som
det er svært lite av for denne gruppen, de får også en tilknytning til kirken.
Prostidiakonen er en døråpner inn til mange ulike miljøer for kirken i Karmøy.
Diakonen setter fokus på grupper i våre menigheter som menighetene selv i
ulike grad har i fokus. Hun er en god faglig samtalepartner for de ansatte og
kommer med tydelige og gode innspill på hvordan ting kan utføres for og i
samarbeid med ulike grupper. Hun er ikke redd for å prøve nye ting og
avslutte om det ikke fungerer. Hun møter mennesker med en åpen holdning
og inviterer til samarbeid. Prostidiakonen er viktig for kirken i Karmøy. Både
for menighetene og de som er ansatt i menighetene. Vi er mange som håper på
et framtidig samarbeid med prostidiakone.
Prostidiakonen er en initiativrik og nyttig medhjelper i arbeidet og en god
sparringpartner i utfordringer. Jeg har hatt direkte samarbeid i forbindelse
med xxx (tatt bort navn) i Kopervik. Hun har deltatt på planleggingsmøter
med nyttige innspill og i gjennomføring av informasjonsmøte, noe som gir
trygghet i arbeidet. Hun har deltatt på samarbeidsmøter der mulige diakonale
oppgaver diskuteres. Vår barne- og ungdomsarbeider har hatt stor glede og
hjelp i forbindelse med Babysang. Generelt er prostidiakonen en person det er
lett å komme i kontakt med og få hjelpe av. Det er et tydelig behov og ønske
fra ansatte i Kopervik at stillingen skal fortsette.

