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Folkekirkens Skoletjeneste
Kgs. Lyngby ─ Rudersdal

Undervisningsoplæg, kurser, materialer, kirkebesøg
og inspiration til undervisningen i grundskolen
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Påskekufferten
Et nyt materiale for 2. klasse >>

Til skoleåret 18/19 tilbyder vi
korte og længere undervisningsforløb
målrettet til disse fag:
kristendomskundskab og dansk
billedkunst og musik
historie og samfundsfag

Se flere muligheder
”Den åbne skole”
i den lokale folkekirke

>>

Nogle af mulighederne kan du se i denne brochure.
De øvrige finder du på skoletjenestens hjemmeside
under din skoles navn via forsiden på kirke-skole.dk
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Tegn Bibelens fortællinger


1. kl.

Hæftet er tænkt som et grundmateriale i indskolingen, således at læreren vælger nogle temaer hvert af de tre skoleår i indskolingen. Det bør påbegyndes i 1. klasse. Leveres til skoleårets begyndelse.
Hæftet anbefaler oplæsning fra ”Bibelen for børn”, Religions Pædagogisk Forlag
A4-hæfte på 20 sider med myldrebillede på for– og bagside. Alt i s/h til elevens egne
tegninger/farvelægning
18 temasider fra NT og GT. Siderne har overskrifter, underoverskrifter, vignetter og
enkle tegninger
Lærervejledning til temaernes bibelfortællinger med en særlig grundig vejledning omkring undervisningen i skabelsesberetningen, som forbereder en forståelse af forskellen på en umiddelbar og sanselig forståelse af verden i modsætning til et naturvidenskabeligt verdensbillede. Netop dette tema anbefales ikke i 1. klasse.
Temaerne er de væsentligste bibelske fortællinger
i indskolingen: Skabelsen af verden, menneskets
skabelse og syndefaldet, vandfloden, Babelstårnet,
Abraham og Sara, Jakob, Josef, Moses, David, Daniel, Jesu barndom, Jesu liv, påsken, påskens personer, himmelfarten og pinse








Bestil et gratis klassesæt >>

På opdagelse i den lokale kirke
1. og 2. klasser er velkomne til et undervisningsbesøg i den lokale folkekirke.
Det er den bedste måde til at forstå, hvad en kirke er: Selv at se den, opleve
rum, bygning og inventar og sanse med øjne, ører, hånd og fod.
Bedst sensommer og efterår

Kontakt din lokale
folkekirke og se mere
under ”Den åbne skole”
på skoletjenestens
hjemmeside på forsiden
kirke-skole.dk
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Der er mange spørgsmål, som der kan
sættes fokus på:

Kirken som bygning

Kirkens genstande: Orgelet, prædikestolen, alteret, døbefonden,
tårnet og klokkerne

Præstens dragter og deres farver

Symboler i kirken

Hvem arbejder i en kirke?

Hvad sker der i en kirke?

Sorg og glæde i kirken

Bibelen og salmebogen

2. kl.

Påskekufferten






Materialet er målrettet 2. klassetrin
Antal lektioner: 10 - 15 lektioner, samt 1½ times forløb i kirken
Fag: dansk, billedkunst og kristendomskundskab
Periode: marts og april 2019

En mystisk kuffert dukker op i klasseværelset. Der er hverken afsender eller forklaring,
blot en masse genstande i kufferten, der uden tvivl må have en sammenhæng til noget.
Nogle dage efter klassens opdagelse af kufferten modtager eleverne et brev fra præsten,
fra den lokale folkekirke, der inviterer klassen over til et besøg i kirken, hvor han/hun
gerne vil komme med sit bud på, hvad genstandene i kufferten drejer sig om.
Genstandene fra kufferten peger symbolsk og/ eller direkte på påsken. Påskens fortælling udfoldes i takt med at kuffertens indhold inddrages i forskellige aktiviteter spredt ud
i kirkens rum. Børnene får gennem drama, leg og sansning påskens kronologi og ramme
sat, så de er klar til det videre forløb på skolen
Materialet, eleverne arbejder med tilbage på skolen, er baseret på danskfaglige discipliner med udgangspunkt i påskens temaer. Eleverne får hver i sær udleveret et elevhæfte, hvori der er tekster og opgaver knyttet til de fire dage fra påskens fortælling.
Elevmaterialet indeholder

Klassiske danskdiscipliner

Værkstedsundervisning

Dramatisering
Eleverne afslutter forløbet ved hver især at lave et David Hockney
inspireret billede af den tomme grav påskemorgen. Billederne kan
i nogle sogne udstilles i sognegårde eller på det lokale bibliotek,
hvis klassen ønsker det.
Den tilmeldte lærer modtager:

En Påskekuffert
Tilmeld din klasse >>

Lærervejledning

Elevhæfter

Billed– og ordkort til værkstedsundervisning
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Han gik sig over sø og land

2.-3.

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbej-

de med følgende 5 fortællinger fra Ny Testamente: Maria Bebudelse, juleevangeliet, den barmhjertige samaritaner, Jesus
går på vandet og påskefortællingen med fokus på Peters
svigt.
I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning vil
eleverne møde de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver deres svar på. Eleverne vil her kunne spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker og
således opnå en bevidsthed om, at de spørgsmål, som var
vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som er vigtige her hos os i dag.
Til projektet er også knyttet en hjemmeside, hvor eleverne
på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvorfra
fortællingerne stammer. Herigennem vil de opnå viden om og
forståelse af, at fortællingerne i deres opståen knytter sig til
et helt bestemt geografisk område.
Tilmeldte lærere modtager

Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsstof og elevopgaver

Supplerende hæfte med historisk baggrundsmateriale

Adgang til hjemmeside med interaktivt kort og supplerende projektmateriale
Fag:
Periode:
Lektioner:

Kristendomskundskab og dansk
Fra september 2018
7-10

Tilmeld din klasse >>

Pesach og påske

3.-4.

Gennem små film fortæller børn til børn om, hvordan de fejrer højtiderne
pesach og påske, og hvad de betyder.
Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangspunkt i to forskellige fortællinger, men der er alligevel nogle lighedstræk. Ikke mindst fordi Jesus fejrede pesach
med sine disciple i Jerusalem.
Derfor begynder projektet i Jerusalem, så eleverne får kendskab til byens store
betydning for både jøder, kristne og muslimer.
Herefter skal eleverne arbejde med henholdsvis den kristne påske og den jødiske
pesach med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest.
Hvilke fortællinger ligger bag højtiderne? Hvorfor er de vigtige? Og hvordan fejres de
religiøst og kulturelt?
Som afslutning på projektet skal eleverne med inspiration fra det jødiske sederfad
foreslå mad til den kristne påskefortælling.
Tilmeldte lærere modtager undervisningsmateriale og adgang til hjemmeside med
filmklip m.m.
Antal lektioner: 8-10. Periode: marts - maj 2019
Fag: Kristendomskundskab og dansk
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Tilmeld din klasse >>

Symbolspillet

3.-4.

Materialets symboler er både hverdagens symboler og en lang række religiøse
symboler, herunder symboler, som er fælles for de tre monoteistiske religioner.
Materialet udvider elevens ordforråd og begrebsverden.
Skriftlige og mundtlige opgaver, symbolspil til fire elever med spilleplade og 36 symbolkort. Brikkerne skal klippes ud og foldes, limes/klipses.





Udførlig illustreret lærervejledning på 22 sider samt 3 kopiark med elevopgaver. Skolen får 7 spil, som passer til 28 elever.
Dansk/kristendomskundskab
Min. 4 lektioner. Hele skoleåret
Tilmeld din klasse >>

9 lignelser
Lignelser er basisstof i kristendomskundskab. Kom tæt på ni af de mest berømte
af Jesu lignelser. - Hvad er en lignelse?
Hvad er pointen? Hvad er det overraskende? - Forslag til elevøvelser.
Kendskabet til de ni lignelser samles i et
kortspil, hvor hver lignelse udtrykkes i fire
kort, to halve billeder og to halve tekststykker.





Dansk/kristendomskundskab
5-8 lektioner
Hele skoleåret

Læreren modtager

8 sæt kortspil. 3-4 elever pr spil

32 siders lærervejledning med gennemgang af de 9 lignelser
Tilmeld din klasse >>
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Martin - den modige munk

4.-5.

I efteråret 2017 så 66 klasser dramastykket
om Martin Luthers liv i anledning af reformationsfejringen.
Et antal klasser, som ikke så dramatiseringen i 2017
vil få muligheden i skoleåret 2018/19 i tilknytning til
klassens undervisning om reformationen.
Man ansøger skoletjenesten om en forestilling i den
lokale folkekirke. Antal deltagende klasser vil være
afhængig af kirkens egnethed, idet eleverne skal
kunne se godt og følge med. Minimum er altid 3 klasser. Max. 5 klasser. Læreren kan således ikke tilmelde mindre end 3 klasser på 4. og 5. klasses niveau.
Efter tilmelding hører læreren fra skoletjenesten.
Indhold: 45 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen
og lokale medvirkende, - gerne en af klassernes lærere, idet en særlig forberedelse ikke er nødvendig.
Stykket dramatiserer datiden ud fra Luthers livsforløb: barndom, strengt klosterliv, lydighed og opgør
mod paven, anfægtelse, afladshandel, skærsildslære, tro, retssagen i Vorms, bandlysning
og afbrænding af pavens bandbulle, fangenskab med bibeloversættelse, salmedigtning,
ægteskabet, religionskrig.
Der medfølger kun et mindre undervisningsmateriale (bl.a. link til 5 tegnefilm om Luthers
samtid), idet det forventes at forestillingen knytter til ved undervisningen i reformationen i
skolen således til et eksisterende undervisningsmateriale. Tilbydes fra jan. 2018.
Ansøg om teaterforestilling >>>

Kyndelmisse

2.-4.

Kyndelmisse er vinterens hjerte og er både en gammel helligdag for Marias
renselse og en folkelig festdag, der markerede vinterens midte. Kyndelmisse
er forbundet med lysprocessioner, og dermed med lys som metafor for det gode,
livgivende og sande.
Mange lokale kirker tilbyder et kirkebesøg for klassen i dagene omkring kyndelmisse.
Her vil eleverne møde fortællinger om kyndelmisse, synge traditionelle sange og salmer
om kulden, sneen mørket, og varmen, foråret og lyset.
Desuden vil præsten læse eksempler på lys-mørke metaforen i Bibelen. Kirkerummet vil
alene være oplyst af levende lys, som eleverne får udenfor kirkerummet og skal placere
i stilhed i rummet .
Besøget kan fagligt knyttes til dansk og kristendomskundskab. Der følger ikke et yderligere undervisningsmateriale med til besøget. Læreren skal derfor selv sætte temaet lysmørke-kyndelmisse ind i den ønskede faglige sammenhæng. Til gengæld formidler undervisningsbesøget en æstetik, stemning og højtidelighed i forhold til årstidens tyngde i
midvinter, som ikke umiddelbart lader sig formidle i et klasserum.
Det vil være oplagt, at eleverne efterfølgende får til opgave at arbejde videre med metaforerne kulde-mørke og varme-lys og knytter det til menneskelivet i et fagligt udtryk
som fx digt, en billedkollage, en tegning.
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Se mulighederne i din lokale folkekirke på kirke-skole.dk - Den åbne skole

5.-6.
Kan det hellige
måles?
Jerusalem er en fascinerende, men også ufattelig by. Ufattelig, fordi man aldrig helt forstår, hvad
det er der foregår dernede. Jerusalem har ofte været en by i kamp. Man kæmper også om det hellige – og om, hvem det hellige tilhører. Men hvad betyder det , at noget er helligt? Har alle mennesker noget, de betragter som helligt? Hvordan forholder man sig til det, der er helligt for andre,
men ikke for en selv? Disse og andre spørgsmål skal eleverne arbejde med i projektet.
De hellige steder i Jerusalem præsenteres gennem elevartikler og små videoer.
Klassen besøger deres lokale kirke, hvor de med en ”hellighedsmåler” vurderer forskellige steder
og genstande. Afslutningsvist skal eleverne producere deres egne små film om et sted eller en genstand, der er særlig betydningsfuldt - eller endda helligt - for dem.
Projektet lægger op til et samarbejde med musikfaget. Her er spørgsmålet: Hvordan kan musikken
medvirke til at samle mennesker på tværs af religion og kultur. Konkret arbejdes der med et musikstykke, som mikser jødisk, arabisk og dansk musiktradition.
Tilmeldte lærere modtager:

Lærervejledning

Adgang til hjemmeside med elevhæfter,
hellighedsmåler, små film og musik

Tilbud om kirkebesøg

9-11 lekt. Incl. kirkebesøg og musikdel




9-11 lektioner incl. kirkebesøg og musikdel
Bibelske fortællinger. Etik og livsfilosofi

Tilmeld din klasse >>

Samme religion

7.-9.

Forskellige udtryk

Projektet introducerer eleverne for fire kristne kirkesamfund, - såvel historisk som aktuelt i
Danmark i dag: Den danske folkekirke, Den katolske kirke, Den ortodokse kirke og Pinsekirken
(Mosaik). Materialet er forankret i Fælles Mål og bidrager desuden til elevernes forståelse af forskellighederne i dansk kultur. Materialet giver et autentisk billede af de fire kirkesamfund og indblik
i deres aktuelle status i Danmark, samt historiske tilblivelse.
Materialet tager afsæt i nadverfortællingen, som er det fælles udgangspunkt for de fire kirkers nadverritualer og af deres fortolkning af nadveren. På den tilhørende hjemmeside findes en systematisk samling af videoer optaget med præsten i de fire kirker, som forklarer kirkens syn på følgende
emner: synet på præsteembedet, på gudstjenesten, nadveren, kirkerummet, jomfru Maria og præstens tøj.
Projektet består af 4 faser:
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase

1:
2:
3:
4:
5:

Kristendommens historie (1 lekt.)
Ritualer og sakramenter (1 lekt.)
Den danske folkekirke (1. lekt.)
Kristne retninger (3. lekt.)
Fremlæggelse (1 lekt.)

I alt 7 lektioner
Periode: Fra oktober 2018

Tilmeld din klasse >>
billede fra den russisk ortodokse kirke
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4. kl.

Hvad handler bibelen om?

5. kl.

- Materialet er en ramme om arbejdet med bibelske fortællinger i 4. og 5. kl.
- Hæfte på 24 sider i s/h til enten 4. el. 5. kl.
- Temaerne er fordelt i hæfterne til 4. og 5. kl.
- Lærervejledning med forslag til varierede arbejdsformer, individuelt, 2/2 og i CL-modeller.
- Hvert tema er en dobbeltside med fire tekster pr
tema. Eleverne kan læse teksterne på modstående side. - Temaet skabelse i 5. kl. er relateret til
elevens oplevelse af verden og naturen, og lægger op til elevens naturbetragtning af farver, former og stemninger, herunder en bevidstgørelse af
forskellen på en umiddelbar sansning og en naturvidenskabelig fornuft, hvorved gamle tekster
kan få en fornyet relevans for tilværelsesforståelsen
- Tegning og illustration er væsentlig i projektet,
herunder at eleverne trænes i den enkle og udtryksfulde tegning og illustration.
- Mulighed for lærerkursus i tegneserieri. Se tilbuddet på næste side.

Skabelsen (5.)
O
Tegn skabelsesberetningen
O
Tegn din skoles skabelsesberetning
O
Tegn sansernes og fornuftens verdensbillede
O
Fire slags sandheder
O
Verdens godhed - Verdens skønhed
O
Farver i verden og i naturen
O
Himlens farver og stemninger
O
Årstidens farver, stemninger og former
Urhistorien (4)
O
Fortællinger om godheden Adam, Eva
O
Fortællinger om ondskaben Kain, Abel, Noa

Klassen modtager et hæfte til hver
elev, lærervejledning, link til relevante
bibelske billeder og tekster til brug på
smartboard, samt et antal illustrerede
hæfter over enkle færdigheder i
kunsten at lave tegneseriefigurer
og illustrationer.
Målrettet kristendomskundskab, men
meget gerne med et periodisk
samarbejde med billedkunst.
Ny forbedret version fra sept. 2018

Personer - Historie
O
Abraham, Sara, Isak, Ismael
(4)
O
Jakob, Esau, Jakobs 12 sønner
(4)
O
Josef, Farao
(4)
O
Moses, Farao
(4)
O
Konger: Saul, David, Batseba, Goliat, Salomon (5)
O
Profeter: Natan, Elias, Esajas, Daniel
(5)
Jesus Kristus
O
Jesu livs begyndelser: Maria, Josef, Johannes Dø. (4)
O
Jesu undere: fire typer (4)
O
Jesu bjergprædiken: fire stærke udsagn (5)
O
Jesu lignelser: fire berømte lignelser (4)
O
Jesus som lærer: fire undervisninger (5)
O
Jesus som mester: Peter, Judas, Thomas, Maria M. (4)
O
Jesu venner: toldere, syndere, spedalske, fremmede
O
Jesu modstandere: Pilatus, Herodes, ypperstepræsten,
farisæerne (5)
O
Jesu liv mod slutningen: forklarelsen, indtoget,
tempelrensningen, nadveren (4)
O
Jesu korsfæstelse, død og opstandelse (4)
Øvrige
O
Paulus (5)
O
Breve og apokalypse: Peter, Johannes (5)
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Tilmeld 4. eller 5. klasse

Tegn en tolkning

6. kl.

- tegn dig til et overblik over Bibelens genrer
I projektet skal eleverne arbejde kreativt med fortolkningen af nogle centrale bibelske fortællinger. Eleverne skal selv skabe illustrationer. Gennem fortolkningen af de
bibelske fortællinger, vil eleverne gennem projektet få viden om Bibelens opbygning,
genrer og forholdet mellem Det Nye og Det Gamle Testamente.
Afslutningsvis skal eleverne samle deres viden i at producere et moderne visuelt udtryk
af temaet fra en udvalgt fortælling. Udtrykket skal være tro mod fortællingens oprindelige genre.
Læreren anbefales at deltage i nedenstående kursus forud for forløbet. I LyngbyRudersdal tilbydes deltagende klasser ikke et tegnekursus i skoleåret 19/20
Deltagende klasser modtager
- Undervisningsvejledning til læreren inklusiv bilag og kopisider
- Elevhæfte med tegneopslag til tegneserie-tegninger og baggrundsviden og bibeltekster.
- Fag: Kristendomskundskab/billedkunst/
dansk
- Periode: fra september
- Omfang: 8-12 lektioner
Tilmeld din klasse >>
(begrænset antal)

Lærerkursus i tegneserieri

Lærerkursus

Lærere i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er velkommen - uanset faglig baggrund - til at deltage i et af disse kurser i grundlæggende teknikker i kunsten
at lave tegneserier. Kursets underviser er Jakob Kramer Hero, der selv er professionel tegner. Du kommer til at lave adskillige øvelser selv. Hav blot en god blød
blyant med.
Trørødskolen: Tirsdag den 9. oktober kl 14-16
Lokalet vil på dagen stå på hovedindgangsdøren. Ellers spørg på kontoret
Virum skole: Onsdag den 10. oktober kl 13.30-15.30
Lokalet vil på dagen stå på hovedindgangsdøren. Ellers spørg på kontoret

Tilmeld dig lærerkurset >>
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Klædt på til sorg

7.-10.

Lige som døden er et ufravigeligt vilkår i livet, så er sorgen det også. Ingen kommer gennem
livet uden at opleve sorg? Men oplevelsen af sorg og dens enkeltes udtryk for sorg kan være
meget forskellig. Nogle udtrykker sorgen i sprog og musik, andre igennem ritualer og andre igen
gennem klædedragten.
Klædt på til sorg tager sit udgangspunkt i den tekstile sørgemode i Danmark, hvor eleverne stifter bekendtskab med tøjmoden i forbindelse med død og begravelse fra 1400-tallet og frem til i
dag. Modebilledet bliver således indgangen til at tale om, hvordan man historisk set har haft et
fælles sprog, ritualer og traditioner for, hvordan man udtrykte sin sorg. Gennem historiske perioder bevæger eleverne sig til nutidens forskellige udtryk for sorg. Her arbejder de med cases og
interviews med mennesker tæt på sorg – bl.a. en forfatter, en sygehuspræst, en imam og en
ung pige, som har mistet sin far. Til projektet hører en stor plakat påtrykt: Livets landskab. Plakaten bliver gennemgående i elevernes opgaveløsning og casearbejde. Eleverne skal endvidere
analysere et nyskrevet essay af Rebecca Bach-Lauritsen, og kan gennem et besøg i den lokale
folkekirke få indblik i kirkens ritualer i forbindelse med død og begravelse.
Eleven får således viden til samtalen om, hvordan et menneske i sorg oplever livet, ensomheden
og kontakten til omgivelserne. Eleverne skal afslutningsvis innovere over, hvordan man kan bidrage til et fælles sprog, hvor den, der er i sorg, kan mødes i samtale med dem, der står uden
for sorgen.
FAKTA: Hvert år mister ca. 7000 børn og unge en far, en mor eller en søskende. Fælles for mange af dem er, at de oveni deres sorg, oplever en meget stor ensomhed. Deres venner, lærere og
pædagoger synes, at det er svært at vide, hvad man skal sige. Mange er bange for at gøre noget forkert i situationen. Og bange for at gøre den, der har mistet, endnu mere ked af det?
Trin: 7.-10.klasse, 10-12 lektioner
Periode: fra oktober 2018
Fag: Kristendomskundskab, dansk og evt. UUV.
Du har mulighed for at tilmelde dig et lærerkursus i tilknytning til projektet. Se nedenfor

.

Tilmeld din klasse >>

Lærerkursus: Klædt på til sorg

Lærerkursus

Tid: 2. oktober 2018, kl. 14-17
Sted: Magistergården, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre. Tæt på S-tog
Historiker Barbara Zalewski gennemgår sorgens udtryk i den europæiske tøjmode og i ritualer
og traditioner.
Psykolog i børn, unge og sorg Susanne Svane deltager sammen med et antal frivillige unge,
der alle har oplevet sorg.
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Begrænset antal pladser. Tilmeld dig til lærerkurset >>
Ved overtegning afholdes evt. et supplerende kursus i samme uge.

5.-9.

Esbjergevangeliet
Dansk
Kristendomskundskab
Billedkunst

Kunstneren Erik Hagens afsluttede
I 2005 sit 40 meter lange kunstværk
Esbjergevangeliet. Værket er et danmarksbillede, der spejler nutiden. Det
var egentligt underligt, at netop han skulle
tænke på at bruge Bibelen i sit billede. For
han mente ikke, at han troede på Gud og kom
heller ikke meget i kirken – men alligevel var det
for ham, som om Bibelen havde en særlig fortælling, som han måtte bruge.

Værkets mylder af konkrete billeder med mange
symbolske betydninger er digitaliseret og bearbejdet til skolebrug. 24 delelementer af værket er bearbejdet til brug i undervisningen. Materialet består
desuden af såvel en danskfaglig, en kristendomsfaglig og en billedkunstfaglig vejledning, videogennemgang af 5 billedudsnit, mange elevopgaver og
et indblik i kunstnerens værksted og inspirationskilder. - fra september 2018
UDSTILLING AF ESBJERGEVANGELIET
Skoler, der satser bredt på at bruge kunstværket i
undervisningen er velkommen til at henvende sig
til skoletjenesten. Vi har mulighed for et låne en
reproduktion af billedtæppet (30 meter langt i 4
stykker) og hænge det op et velegnet sted på skolen i 1-2 uger (Her kan 3. og 4. klasse være med).
Tidsforbrug fra 5 lekt./fag. Der kan arbejdes uafhængigt i de tre fag, og et samarbejde anbefales.
Tilmeld din klasse >>>

Bibelens personer

4.-5.

Bibelske fortællinger er et af de centrale kompetenceområder for faget kristendomskundskab. I projektet Bibelens personer bliver eleverne på en sjov og
engagerende måde introduceret for 40 centrale bibelske personer og til de fortællinger, der knytter sig til dem.
Eleverne præsenteres i første omgang for de bibelske personer gennem kortspillet
”Profetkort”. 3-4 elever spiller sammen. Herefter arbejder klassen videre med udvalgte
personer og med de fortællinger, som især har fanget elevernes nysgerrighed.
Fag: Kristendomskundskab. Klassetrin: 4.-6. klasse. Projektperiode: fra sept. 2018
Antal lektioner: 4-8. Tilmeldte lærere modtager:



undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrundsstof.
6 sæt Profetkort: Kortene beskriver de bibelske personers karakteristika, og eleverne dyster med de bibelske personer i kategorierne: tro, bibelscore, alder og berømmelse. (kun ét klassesæt spillekort pr. skole). Begrænset antal
Tilmeld din klasse >>
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SKAM

8.-10.

Er mennesket en ø?
Hvad er skam, hvordan opstår skam, og hvordan kan skammen opløses? Disse spørgsmål sættes der fokus på i dette undervisningsmateriale, som tager afsæt i den populære norske tv-serie SKAM, der skildrer en gruppe teenagere i Oslo. Præstationspres,
digital shaming, ensomhed og spiseforstyrrelser er nogle af de problematikker seriens
karakterer konfronteres med, og som vækker følelsen af skam. Eleverne analyserer
udvalgte afsnit med særligt fokus på seriens bud på, hvordan skammen kan opløses.
Projektet er primært et filmprojekt til faget dansk, men
kan desuden sættes ind i en kristendomsfaglig sammenhæng, hvor eleverne arbejder med Bibelens og kristendommens forståelse af skam, samt med synet på begrebet
skam i andre religioner.
Projektet kræver unilogin til
afsnittene af serien Skam.
Deltagende lærere modtager
undervisningsoplæg med
lærervejledning og link til side
med supplerende materialer.
Dansk og kristendomskundskab, 6 lektioner.
Materialet kan anvendes fra
november 2018
Tilmeld din klasse >>

Lærerkursus om Skam

Lærerkursus

Fredag den 16. november 2018
i Christianskirkens Sognegård, Chr. X’s Alle 120, 2800 Kgs. Lyngby
Ca. 400 meter fra Lyngby station
11.45
12.15
13.00
13.15
13.30
13.50
14.15
14.30
14.45

let frokost
velkomst og foredrag ved højskolelærer ph.d. Christian Hjortkjær
”Det er skammens skyld”
spørgsmål og samtale med Christian Hjortkjær
kaffepause
oplæg ved cand.mag./gym.lærer Rikke Winch
”Indfaldsvinkler til skam i undervisningen”
gruppesamtale om skam i skolekulturen
opsamling af gruppesamtalen
undervisningsmaterialer
slut

Kurset er et fælleskursus for lærere i udskolingen og
gymnasielærere
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Tilmeld dig lærerkurset >>





Religionsfrihed 7.-10.
Kristendomskundskab/religion
Samfundsfag
Historie

Cases til gruppearbejde

2 hjemmesider

Fagtekster til opgivelser

Materialet religionsfrihed er blevet udviklet over flere år og tilbydes til
skoleåret 2018/19 både i den tidligere version A til brug fra medio september og
desuden i en ny web-baseret version B til brug fra januar 2019.
Materialet er anbefalet af undervisninsministeriet til brug i den nationale emneuge 12
over emnet: fællesskab, demokrati og medborgerskab.
A-versionen: Religionsfrihed
online fra medio september 2018






7./8. klasse: (Del 1) Indledende øvelser, grundlæggende elevlæsetekst, 6 fiktive cases til
gruppearbejde over religiøse dilemmaer på en lejrskole, begrebskort over religionsfrihed,
demokrati og sameksistens, 6 real-life cases
Kun for 9. klasse: Grundigt materiale (Del 2) med pdf-filer til download til hver af fagene
kristendomskundskab, samfundsfag, historie mhp. at klassen vælger religionsfrihed som tema. Læreren udvælger enkelte dele fra materialets første del, der i sin helhed er lavet til
7./8. klasse
Trykt vejledning til læreren. Timeforbrug vil afhænge af flere valg. Fra 6 - 20 timer

B-versionen: Religionsfrihed
klar fra januar 2019








- rum til at tænke og tro. - Alle tekster kan hentes

- verden rundt. - Den nye IT-baserede version vil være

I 2016 besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede
en rapport om religionsfrihedens tilstand i Danmark. I denne B-version af religionsfrihedsprojektet inviteres eleverne af FN’s nye rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden
for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere til FN’s sikkerhedsråd. Det sker
på en nyudviklet IT-platform, hvor der vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren og
gruppedrøftelser om etiske dilemmaer, samt fælles opsamlinger i klassen.
Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religionernes betydning
give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem mennesker og
grupper med forskellig religiøs baggrund og religiøs praksis.
Religionsfriheden krænkes rundt om i verden og der findes mange af eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner både står som krænkere og som krænkede. Det er
netop dette eleverne skal arbejde med i projektet – religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser af den.
Timeforbrug 10-12

Kontakt gerne Poul Astrup omkring valg af materialer til din klasse eller årgang - eller tilmeld dig
eftermiddagskursus/fælles forberedelse herunder, hvor materialets muligheder bliver fremlagt.
Tilmeld din klasse >>

Lærerkursus / fælles forberedelse til materialet religionsfrihed for 7. - 10. kl.
Velkommen på én af disse to skoler:
Trørødskolen: Tirsdag den 11. september kl 13.30 - 16.00
Undervisningslokalet vil være angivet på hovedindgangsdøren. Ellers spørg på kontoret.
Virum skole: Onsdag den 12. september kl 13.30 - 16.00
Undervisningslokalet vil være angivet på hovedindgangsdøren. Ellers spørg på kontoret.
Tilmeld dig lærerkurset >>
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Fra slaveri til gospelmusik

4. kl.

en musikalsk workshop ved Tina Robinson m. fl.
- sanginstruktion, fortælling, bevægelse - sammensmeltning af afrikansk og europæisk tradition Klassetrin: 4. klassetrin (plus evt. 3. eller 5. klasser)
Antal: Mindstekrav er 3 klasser (max 6 klasser)
Fag: Musik, historie, kristendomskundskab
Sted: Normalt i den lokale folkekirke
Krav til skolen: En musikærer som kontaktperson
Klassernes forberedelse: Workshoppen er en relevant
forlængelse af et historisk forløb om slaveriet i Amerika,
eller som en del af et forløb i musik i forbindelse med
forståelse af den rytmisk-kropslige musik. Evt. i kombination med kristendomskundskab, hvor der kan arbejdes med de to forskellige religiøse udtryksformer: salmer og gospelmusik.
Det forventes, at eleverne er så godt kendt med følgende sange/spirituals, at de kan synge det første vers
udenad af:

Swing low, sweet chariot

Go down Moses

Oh, when the saints ...

Ansøg om event
>>
Fra januar 2018

2.-3.
2. - 3. klasse, 65 - 125 elever
Orlakarla er på arbejde og kender hver krog i
kirken. Som turboguide fortæller hun om livet i
kirken, rummets funktioner og om kunstens og
musikkens kraft. Hun assisteres af orglets
mange forskellige udtryk, sorgfulde såvel som
glædelige!
Efter teaterforestillingen kan klasserne evt. få
en ultrakort introduktion til kirken ved den lokale præst og efterfølgende gå en tur omkring kirken/kirkegården.
Elevantallet afhænger af kirkens egnethed til
teater for børn. Spørg skoletjenesten.
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Se om forestillingen tilbydes
i din lokale folkekirke via forsiden på
kirke-skole.dk - ”den åbne skole”.
Klik under din skoles navn

Morgen- og aftensalmer

2.-5.

med rytmisk inspiration og elever som solister
Gospelinstruktør Lars Jochimsen med band har gennem flere år afviklet workshops over salmer i børnehøjde på skolerne i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.
Til det kommende skoleår til bydes konceptet ”Morgen– og aftensalmer” i to variationer efter aldersgrupperne: 2. - 4. klasse og 5. klasse.
Stedet for workshoppen er normalt den lokale folkekirke, men kan også være et
egnet lokale på skolen. Min. 8 klasser skal tilmeldes. Forberedelse er et krav.
Som udgangspunkt er organiseringen følgende:
Hold 1: 8.30-9.20 Hold 2: 10.00-10.50
Et hold skal normalt bestå af mindst 4 klasser. To skoler kan evt. dele
og tilmelde 4 klasser hver. Der afholdes et møde forud på skolen med
den musiklærer, som har hovedansvaret for forberedelsen på skolen.
Skolen modtager materialer til forberedelsen.
2. - 4. klasse Workshop med rytmisk inspiration og med elever som
solister.
Koncept

De fem salmers melodier er kendt og øvede på skolen på
forhånd. Ligeledes gerne flere af de tostemmige små
vamps, der følger hver salme. Solister har forberedt et
vers udenad. Elever, der behersker et soloinstrument
er velkommen til at spille et solovers sammen med bandet. Materiale til salmerne med tegninger af de fem
salmer til 2. og 3. kl.

5. klasse

Workshop med salmer og gospel (eng.) - evt. med 4. kl.

Koncept

Eleverne øver tre salmer på forhånd, gerne med vamps.
Desuden synges/læres tre gospelsange. En til tre elever
er velkommen til at lære ”O, happy day” (fra Youtube) og
synge solo til den.

Fra januar - marts 2018

Ansøg om event >>

Folkekirkens Skoletjeneste
Folkekirkens Skoletjeneste i Kgs. Lyngby - Rudersdal arbejder på skolens præmisser og
beskæftiger sig med undervisning i relation til grundskolens og gymnasiets faglige
og dannelsesmæssige formål og vi er således ikke en del af kirkens forkyndelse.
Kriteriet for vores arbejde er, at alle elever, uanset deres religiøse eller ikke-religiøs
baggrund, skal kunne deltage i vores undervisningsarrangementer og anvende vores undervisningsmaterialer.
Formand: provst Eigil Saxe, Kgs. Lyngby
Tilsynsførende: provst Grete Bøje, Rudersdal
Ansatte:
- lærer Esther Davies, grundskolen
- cand. pæd. Poul Astrup, grundskolen
- cand. mag. Rikke Winch, ungdomsuddannelserne
Lundtofte Kirkevej 3, 2800 Lyngby

45 872 872
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skoletjeneste@gmail.com

Så længe lager haves ...
2.– 3. klasse:

1.-9.

Mod med mere

- om mod og livsmod i Bibelen og Astrid Lindgrens fortællinger

Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget man har? Eller er
det noget man får? I dette projekt præsenteres eleverne for nogle af modets mange lag og
udslag. Målet er dels, at eleverne får kendskab til begreberne mod og livsmod, som de kommer til udtryk i kristendommen og børnelitteraturen, dels at eleverne kan skelne mellem begreberne og de forskellige måder begreberne kan komme til udtryk på både i hverdagen, i
litteraturen og i kristendommen.
Eleverne skal arbejde med følgende fortællinger af Astrid Lindgren:
Suser min lind, synger min nattergal og uddrag fra Pippi
Og fra Bibelen:
David og Goliat (GT) og beretningen om Zakæus (NT)
Som introduktion til og igangsætning af projektet, er der produceret en lille film, hvor børn
fortæller, hvad de mener mod og livsmod er. Til projektet hører et lille spil om mod.
Tilmeldte klasser modtager et lærerhæfte og koder til elev– og lærerhjemmeside, hvorfra alle
øvrige materialer kan hentes (6 lydfilerer med fortællinger og rap, spilleplade, spillekort, spillevejledning, kopisider). Hele forløbet varer 10 lektioner.

4.– 5. klasse:

Værdier og symboler
- i flag og faner

I dette projekt arbejder eleverne med værdier og symboler med afsæt i centraler bibelske
fortællinger, uddrag af Grundloven og FNs erklæring om menneskerettigheder. Desuden elevens egne værdier. Udgangspunktet er symboler i flagene og deres historiske kontekst. Der
kan også arbejdes kreativt i samarbejde med faget håndværk og design, hvor eleverne fremstiller flag og faner.
Tilmeldte lærere modtager lærervejledning og et klassesæt af et elevhæfte, hvor der arbejdes
med 14 udvalgte flag, og hvor flagene som små klistermærker placeres på et verdenskort.
Adgang til hjemmeside med supplerende materialer.
Lektioner: 6-8 lektioner i kristendomskundskab/dansk/historie, og evt. 14-16 lektioner i håndværk og design.

7.– 8. klasse:

Frihed til hvad?

- hvad er frihed for noget?

Det er nu mere end 70 år siden, at Danmark blev befriet fra nazismen. Hvordan påvirkede
befrielsen det enkelte menneske? Og hvad er frihed i det hele taget?
Udgangspunktet i elevernes indledende arbejde er en række øjenvidneberetninger fra bl.a.
koncentrationslejre.
Eleverne præsenteres desuden for forskellige idehistoriske og teologiske synspunkter på frihedsbegrebet, som sætter dem i stand til ud fra samtalekort at reflektere over, hvad frihed
betyder for dem. Endvidere medfølger et omfattende billedmateriale, som søger at indkredse
frihedsbegrebet.
Læreren modtager en lærervejledning, en billedmappe og login til projektets hjemmeside.
6-8 lektioner i fagene kristendomskundskab, historie, samfundsfag.
O3

Materialer fra ”Så længe lager haves”
Man kan kun bestille disse materialer elektronisk via skoletjenestens hjemmeside
Gå ind på: www.kirke-skole.dk, vælg TILMELDING/BESTILLINGER og vælg RESTLAGER
Eller link her >>>>
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Så længe lager haves ...
6.– 7. klasse:

1.-9.

Ind og ud af Bibelen

- om mod og livsmod i Bibelen og Astrid Lindgrens fortællinger

Fortællinger, myter og figurer bevæger sig fra forskellige kultruer og religioner ind i Bibelen
og ud igen til andre religioner og fortællinger. Bibelens fortællinger har deres eget særpræg,
men bygger samtidig videre på en tradition. Den samme proces fortsætter efter Bibelens tilblivelse ind i andre religioner.
Gennem et brætspil med 30 kort stifter eleverne bekendtskab med disse bevægelser ind og
ud af Bibelen. Eleverne får gennem deres arbejde en forståelse af fortællingernes indhold,
funktion og virkningshistorie. Spillet er med til at skabe opmærksomhed omkring grundlæggende temaer, som eleverne senere møder i religion, kunst, film og litteratur.
Temaerne er: Skabelse, Syndflod, Havuhyrer, Abraham, Den onde, Profeter, Jomfrufødsel,
Messias, Dommedag.
Til hvert af temaerne hører der et antal spillekort med en religiøs tekst på den ene side og et
til teksten hørende billede på den anden side. Eleverne skal placere kortet i den korrekte religion og under det korrekte tema. Eleverne kan selv hente faglig hjælp til at lægge kortene
rigtigt i den tilhørende hjemmeside. Læreren modtager undervisningsoplæg og login. Klassen
modtager 4-5 spilleduge og spillekort. Fag: kristendomskundskab og evt. dansk.

6. klasse:

Helgi Daner

- forkortet roman i otte afsnit og temaer

Inspireret af sagnet om Holger Danske har forfatteren Josefine Ottesen
skrevet romanen Helgi Daner. Ud fra den spændende fortælling skal eleverne arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og
menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark. Otte
afsnit og otte breaks, hvor der arbejdes skiftevis med meddigtning ud fra
en rollespilsmetode og med mere klassiske aktiviteter. Temaer fra både
dansk, kristendomskundskab og historie indgår i arbejdet.
Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i Danmark.
Tilmeldte klasser modtager et klassesæt af den forkortede udgave, en lærervejledning, et sæt
spillekort og adgang til hjemmeside med login til lærer og elev, herunder adgang til filer med
oplæsning for læsesvage.

9. klasse:

På kant med Kierkegaard

- fem vigtige begreber om det at være et menneske

Projektet uddyber fem begreber, som alle er centrale i Kierkegaards tænkning og eksistensforståelse. Begreberne kan indgå som delemner i 9. klasses undervisning om, hvad det vil sige at være et menneske: skyld, frihed, angst, tro og kærlighed
Kierkegaard havde blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen,
og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til sit liv. Elevernes
indgang til projektet er en tyve sider lang tegneserie.
Fem nutidige kunstnere har hver fremstillet et værk over et af de fem begreber. Selve elevarbejdet foregår med afsæt i hjemmesiden:
www.paakant.dk. Her vil eleverne møde såvel praktiske som æstetiske
og filosoferende opgaver i relation til kunstværkerne og til Kierkegaards
tænkning.
Formålet med projektet er således, at eleverne får et elementært kendskab
til Kierkegaard og får mulighed for at reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards tænkning.
Deltagende klasser får: Klassesæt af Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard, adgang til projektets hjemmeside, Det Virtuelle Museum, hvor eleverne kan arbejde med kunstværker og begreber, læreroplæg med baggrundsstof og forslag til konkrete undervisningsforløb, login til hjemmesidens lærerdel.
Bestilling ”Så længe lager haves” >>
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Den åbne skole
kirke-skole.dk

Undervisningsmaterieler, events og
kurser fra folkekirkens skoletjeneste er
gratis. Overtegning kan forekomme i
enkelte tilfælde.
Teaterforestillinger og lignende vil ofte
kun tilbydes i et begrænset udbud.
Tilmeldingsfrist for materialer er 24.
august, men vi modtager meget gerne
tilmeldinger i juni måned.
For lærerkurser er tilmeldingsfristen ligeledes 24. august.
Du kan enten tilmelde elektronisk via
kirke-skole.dk eller ved at klippe bagsiden af og sende pr brev.

Ny lærer i faget kristendomskundskab?
Hvis du er ny lærer i faget kristendomskundskab er du velkommen til at kontakte os.
Vi har sikkert nogle materialer og nogle lokale kontakter, som du kan have gavn af
i din undervisning.
Ring eller mail til os, så kan vi aftale en tid, hvor vi kan mødes på din skole.
Poul Astrup (45 872 872)
Esther Davies (61 70 79 10)

ma - to, mellemtrin og udskoling
ti - on, mellemtrin og indskoling

skoletjeneste@gmail.com

facebook@kirkeskole.dk

