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Velkommen til et nyt skoleår, hvor vi er glade og stolte 

over at kunne tilbyde 14 nye undervisningsprojekter til 

skolerne i Slagelse og Kalundborg kommuner. Samtidig 

har vi gjort en række tidligere undervisningsmaterialer 

tilgængelige, som også kan bestilles og bruges i skole-

året 17/18, se s. 33.

Årsplan til alle lærere og tilbud til alle klassetrin

Vi har igen i år valgt at trykke årsplanen i et oplag, så 

alle lærere i Slagelse og Kalundborg kommune kan få 

et eksemplar i hånden. Vi vil i den forbindelse besøge 

hver enkelt skole og aflevere årsplanen i begyndelsen af 

juni måned. Herudover ligger årsplanen også digitalt til 

gennemsyn eller download på vores hjemmeside.

TEMA: Reformationen

Igen i år vil dannelsesaspektet være medtænkt i flere af 

de tilbudte projekter og kurser. Derudover har vi valgt at 

fejre 500 året for Martin Luthers kick-start af reforma-

tionen i Wittenberg. Det gør vi med hele 6 forskellige 

projekter fordelt over både indskoling, mellemtrin og 

udskoling, der bl.a. indeholder en helt ny tegneserie om 

Christian II og Hans Tausen, et tilbud om live-rollespil i 

København og landsprojektet ”re:formation — teser, tro og 

tvivl” med 5 små tegnefilm.

Åben skole

Vi er også glade for at vi i det kommende skoleår kan 

tilbyde flere projekter med åben skole integreret i forlø-

bet. Det gælder bl.a. ”Jagten på gråbrødrenes skat” og 

”Kalundborg, korstog og kalkmalerier” hvor eleverne 

besøger Kalundborg Museum, men også projektet ”Tro 

og overtro på Borreby Slot” m.fl.

God fornøjelse!

Marianne Kistrup & Frank Rechter
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Kongefamilien for 500 år siden

Hvad skete der i Danmark for ca. 500 år siden? Hvem 

var konge, og hvad gjorde han for at gøre indbyggerne 

glade? Var der krig, og hvem angreb hvem? Havde vi også 

en dronning dengang? Og hvad lavede hun? Boede de på 

et rigtigt slot, og hvordan så det ud?

En digital billedbog med den store fortælling

I dette undervisningsprojekt inviteres eleverne ud på en 

tidsrejse og rejser tilbage til år 1499, hvor de får fortalt 

historien om den danske kronprins Christian. Historien 

fortælles af læreren ved hjælp af den medfølgende digi-

tale billedbog med illustrationer af tegneren Thierry 

Capezzone.

Perspektivering til fortid og nutid

Billedbogens tekst og billeder giver eleverne et indblik 

i, hvordan det var at være konge og dronning i Danmark 

for 500 år siden. Kongefamiliens historie perspektiveres 

til fortællingen om Kong David i det gamle testamente og 

den nuværende danske kongefamilie anno 2017.

Illustreret fortælleværksted

Efter den store fortælling lærer eleverne at genfortælle 

små episoder fra den store fortælling. I lærervejlednin-

gen kan læreren vælge mellem forskellige muligheder, 

alt efter om eleverne skal bruge iPad, pc eller tegneserie 

skabeloner i papir. Eleverne lærer at bruge billeder til at 

understøtte deres mundtlige fortælling og skal fortælle 

deres små historier derhjemme.

Lærerkursus

Lærere, der ønsker at blive klædt på til at arbejde med 

billeder baseret på fortællekunst, kan tilmelde sig lærer-

kurset med Jens Peter Madsen den 31.10. Her fortæller 

han fra sin egen livshistorie og præsenterer teknikker fra 

sin nye bog om fortællekunst: ”Lige ud af hovedet og 

uden bog”. Bogen er en del af uv-materialet.

Fakta

Klassetrin: 
1.–4. klasse

Periode: 
November–juni

Lektioner: 
4–8

Fag: 
Kristendom, 
dansk, historie

Materialet indeholder

• Den digitale billedbog: ”Der var engang” til iPad 

og pc

• Lærervejledning

• Bogen: ”Lige ud af hovedet og uden bog” af 

Jens Peter Madsen

• Kopiark med sort-hvide illustrationer fra billed-

bogen til farvelægning

• Kopiark med tegneserie skabeloner

Der var engang

1.–4. klasse

4



Kalundborg Kloster for 500 år siden

I året 1517 breder reformationen i nabolandene sig så 

småt til Danmark. Og gråbrødrene i Kalundborg må afstå 

det meste guld og gods til kongen og finde helt nye 

måder at leve klosterlivet på. En af hovedpersonerne i 

gråbrødrenes historie i Kalundborg er Melchior Jensen, 

der var kannik i klosteret på den tid. Det er Melchior 

Jensens historie, der er den røde tråd i undervisningsfor-

løbet, hvis hoveddel er en guidet tur med skattejagt og 

videnssamling.

Gråbrødre for en dag i Vor Frue Kirke

Efter en introduktion til gråbrødrene som klosterorden, 

tager klassen til Vor Frue Kirke i Kalundborg. Her bydes 

de velkommen af kannikken Melchior Jensen og lærer at 

synge latinske strofer, skrifte og bliver iklædt gråbrødre-

nes dragt, inden turen går videre ud i byen.

Skattejagt og videnssamling i lokalområdet

Som optakt til turen modtager klassen et gammelt 

brev fra Melchior Jensen, der fortæller, at gråbrød-

rene gemte en del af deres formue, inden resten blev 

afstået til kongen. Nu går jagten på gråbrødrenes skat, 

hvor eleverne gruppevis samler viden og information om 

skattens placering. Undervejs kommer de forbi biblio-

teket, som ligger ovenpå ruinerne af det gamle kloster, 

og bagefter besøger de Kalundborg Museum, hvor de 

præsenteres for gråbrødrenes helbredende planter.

Et møde med Melchiors kone i Raklev Kirke

Fra museet peger sporene mod Raklev Kirke, hvor 

eleverne køres ud i bus og spiser frokost i kirken. Her 

møder de Melchior Jensens hustru, der fortæller, hvad 

der skete efter, at gråbrødrene blev fordrevet fra kloste-

ret, og Melchior valgte at skifte tro og gifte sig med 

hende. Til sidst giver hun eleverne den sidste oplysning, 

som eleverne mangler for at kunne finde skatten.

Fakta

Klassetrin: 
2.–3. klasse

Periode: 
Oktober

Lektioner: 
6

Fag: 
Kristendom, 
historie

Materialet indeholder

• Lærervejledning

• Elevhæfte

• Kort over Kalundborg til skattejagt

• Klassesæt med gråbrødre dragter

• Kirkebesøg med bustransport

På sporet af gråbrødrenes skat

2.–3. klasse
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Antvorskov Kloster — middelalderens Rigshospital

I dette undervisningsforløb lærer eleverne om Hans 

Tausens og Antvorskov Klosters betydning for ca. 500 år 

siden. Klostret blev dengang drevet af hospitalsorde-

nen johanniterne, der her opbyggede et hospital med al 

den lægefaglige ekspertise, middelalderen kunne opvise. 

Det var datidens og johanniternes hovedsæde i Norden. 

Eleverne møder johannitermunken Erasmus på klosterru-

inen, der fortæller om middelalderens værste sygdomme 

og viser vigtige redskaber og lægeurter frem for eleverne.

Hvem kan finde Hans Tausens tilflugtssted i Slagelse

I året 1525 vendte munken Hans Tausen tilbage til 

Antvorskov fra sit studieophold i Wittenberg, stærkt 

påvirket af sit møde med reformatoren Martin Luther. 

Snart blev han forfulgt for sine kætterske prædikener i 

Antvorskov Kloster. Fra Antvorskov Kloster følger eleverne 

Hans Tausens spor mod byen, hvor de efter flere poster 

ender i Sct. Mikkels Kirke.

Et møde med Hans Tausen i Sct. Mikkels Kirke

I Sct. Mikkels kirke finder eleverne Hans Tausen, der 

sidder og skriver salmer ved orglet. Hans Tausen fortæl-

ler om sine problemer, og hvad han har tænkt sig at lave 

om på i kirken. Besøget i kirken afsluttes med, at Hans 

Tausen lærer eleverne at synge både nogle vers på latin 

og nogle vers fra en af hans nye salmer. Inden hjemtu-

ren spiser klassen deres madpakker i kirkeladen, hvor de 

også får en sodavand.

Fakta

Klassetrin: 
2.–5. klasse

Periode: 
September

Lektioner: 
6

Fag: 
Kristendom, 
historie

Materialet indeholder

• Lærervejledning

• Elevhæfte med opgaver

• Kort over Slagelse 

• Klassesæt med munkedragter

• Kirkebesøg

Hans og de forbudte sandheder

2.–5. klasse
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Dette undervisningsforløb er bygget op om historien om 

den danske dreng Preben og den vendiske pige Ingeborg, 

der oplever korstoget mod venderne fra hver lejr i børne-

højde. Historien er flettet ind i bogen ”Absalon og Arkona”, 

som følger med i materialet som klassesæt.

Korstoget mod venderne i 1169

Historien tager fart, da middelalder drengen Preben 

rejser med kong Valdemar og biskop Absalon, da de i år 

1169 tager på korstog og erobrer vendernes hovedborg, 

Arkona. Arkona var Rügens fæstning og hovedhelligdom 

for guden Svantevit i form af en billedstøtte i overmenne-

skelig størrelse med fire hoveder.

Venderne tvinges til at blive kristne

Valdemar og Absalon får Svantevits billedstøtte 

omhugget og slæbt ud af byen og ødelægger temp-

let. Tempelskatten snupper kong Valdemar. Alle kristne 

fanger blev frigivet og alle vendere bliver døbt og gjort til 

kristne indbyggere under den danske konge.

Preben og Ingeborgs eventyr 

Under alt dette møder Preben den vendiske pige 

Ingeborg. Hendes far er vendisk fyrste, og hun bliver 

taget med til Danmark som fange. I den følgende fortæl-

ling har Ingeborg og Preben en række spændende og 

farlige oplevelser, som giver et bredt indtryk af hvordan 

livet var i 1100-tallets Danmark.

Guidet tur for klassen i Roskilde Domkirke

I det medfølgende elevhæfte er der opgaver og mindre 

uddrag af Saxos Danmarkshistorie. Fortællingen afslut-

tes med et besøg i Roskilde Domkirke, med en guidet 

rundvisning.

Fakta

Klassetrin: 
3.–5. klasse

Periode: 
November–juni

Lektioner: 
6 + kirkebesøg

Fag: 
Kristendom, 
historie

Materialet indeholder

• Lærervejledning

• Elevhæfte med opgaver og kilder

• Klassesæt af bogen ”Absalon og Arkona”

• Kirkebesøg i Roskilde Domkirke

Preben og Ingeborg — børn af 
korstogenes tid

3.–5. klasse
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”Fordi tid er liv, og livet bor i hjertet.”

Tiden er temaet i dette undervisningsforløb, der inviterer 

børnene til at reflektere over tiden som livsvilkår og derfor 

indeholder en række filosofiske spørgsmål. Forløbets 

hoveddel er bygget op omkring klassens læsning af 

Momo og tidstyvene, en af de mest elskede børnebø-

ger af Michael Ende, der også har skrevet Den Uendelige 

Historie.

Hvem har inddelt tiden

Forløbet indledes med en lektion om tidsregninger og 

tidsinddelinger, hvor eleverne lærer om forskellige tids-

regninger og deres forankring i naturlige, religiøse og 

kulturelle forhold. Der afsluttes med, at eleverne får en 

oversigt over årets ferier og fridage, hvor baggrunden for 

hver enkelt fridag forklares.

Filosofisk refleksion

I materialet indgår et forslag til, hvordan bogen kan 

inddeles i afsnit med refleksions spørgsmål til hvert afsnit. 

Som afslutning på forløbet skal eleverne arrangere et 

familieråd derhjemme og tale om, hvordan de som fami-

lie planlægger og bruger tiden.

Forestilling på Det Kgl. Teater

Forløbet kan suppleres med en klasse udflugt til Det 

Kongelige Teater i København, hvor klassen ser Momo og 

tidstyvene opført som ballet med danske sangtekster.

Fakta

Klassetrin: 
5.–6. klasse

Periode: 
August–oktober

Lektioner: 
8 + kirkebesøg

Fag: 
Dansk, 
kristendom

Materialet indeholder

• Lærervejledning

• Elevhæfte med opgaver 

• Klassesæt af bogen ”Momo og tidstyvene”

• Teaterforestilling på Det Kgl. Teater

Momo og tidstyvene

5.–6
. klasse

Renaissance slot og guldmageri

Sådan starter H.C Andersens historie om herreman-

den Valdemar Daae og hans Døtre, der udspillede sig på 

gården Borreby i 1600-tallet. I eventyret fortæller H.C. 

Andersen hvordan brødrene Daae formøblede slottet og 

formuen væk i et desperat forsøg på guldmageri. Sagnet 

siger, at Valdemar Daae vender tilbage hver nat på slottet 

og græder over sine kolber. 

H.C.Andersens eventyr om Valdemar Daae og døtre

Undervisningsforløbet begynder med læsning af eventy-

ret, hvor eleverne arbejder danskfagligt og perspektiverer 

til H.C. Andersens øvrige forfatterskab. Dernæst får 

eleverne en historisk introduktion til slottets og egnens 

historie i 1600-tallets Danmark hvor fortællingen foregår.

Rundvisning på slottet ved Joachim Castenschiold

Forløbet afsluttes med et besøg på Borreby Slot hvor 

slottets nuværende ejer Joachim Castenschiold viser 

eleverne rundt og fortæller et udvalg af spændene histo-

rier fra gammel tid. Slottets farverige og spændende 

forsvarshistorie indgår i rundvisningen, hvor eleverne bl.a. 

ser skoldehuller, fangehuller og skydeskår, der har været 

i brug engang.

Fakta

Klassetrin: 
5.–9. klasse

Periode: 
April–maj

Lektioner: 
6 + rundvisning

Fag: 
Dansk, kristen-
dom, historie

Materialet indeholder

• Lærervejledning

• Elevhæfte med eventyret om Valdemar Daae 

og opgaver

• Rundvisning på Borreby Slot

Tro og overtro på Borreby Slot

5.
–9

. k
la

ss
eDer ligger ved Store Bælt 

en gammel Gaard med 
tykke, røde mure!”
siger Vinden.

“
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Re:formation er et tværfagligt undervisningsmateriale 

om reformationen, der udgives i anledning af 500-året for 

Martin Luthers opslag af de berømte 95 teser. Materialet 

er inddelt i 5 faglige temaer, der tilsammen giver et 

indblik i reformationens forudsætninger og konsekvenser 

for datidens mennesker. Temaerne er:

1. Verden i 1500-tallet

2. Martin Luther og Bibelen

3. Bogtrykkerkunsten

4. Reformationen i Danmark

5. Fællessang

Tegnefilm og plakater

Hvert tema introduceres med en kort tegnefilm, der 

også er lavet i plakatform til ophæng i klassen. Projektet 

anvender en bred vifte af didaktiske metoder herunder 

elevcases, fortællespil og et musikalsk studie af en ny rap 

og musikvideo af Per Vers.

Fakta

Klassetrin: 
5.–6. klasse

Periode: 
September–
november

Lektioner: 
14 + kirkebesøg

Fag: 
Dansk, kristen-
dom, historie

Materialet indeholder

• Lærervejledning med undervisningsoplæg

• Elevbogen ”Re:minder” i klassesæt

• Hjemmeside m. tegnefilm, rap og musikvideo 

m.m.

• 5 plakater

• Lærerkursus, se s. 30

• Kirkebesøg med fortællespil

Re:formation — teser, tro og tvivl

5.–6
. klasse

1514



Reformationen af Kalundborg Kloster i 1517

I året 1517 breder reformationen i nabolandene sig så 

småt til Danmark. Johanitterklosteret i Kalundborg 

rammes af en intern reformation, hvor strammerne inden-

for ordenen kræver at klosteret føres tilbage til det 

oprindelige ideal om et liv i afsavn og fattigdom. 

Kannikkens historie er den røde tråd

Undervisningsforløbet er bygget op om kannik-

ken Melchior Jensen og hvordan han klarer de mange 

omvæltninger munkene kom ud for under reformationen.

Gråbrødre for en dag i Vor Frue Kirke

Efter en introduktion til gråbrødrene som klosterorden, 

tager klassen til Vor Frue Kirke i Kalundborg. Her bydes 

de velkommen af Melchior Jensen og lærer at synge 

latinske strofer, skrifte og bliver klædt ud som gråmunke 

inden turen går videre ud i byen.

Vandring og videnssamling i lokalområdet

Som optakt til turen modtager klassen et gammelt brev 

fra Melchior Jensen, der fortæller, at gråbrødrene gemte 

deres relikvier et sted i Kalundborg og omegn inden 

de blev tvunget til at opgive klosteret. Nu går jagten på 

gråbrødrenes relikvier, hvor eleverne arbejder sammen 

gruppevis om at finde oplysninger via et gammelt kort.

Et møde med Melchior Jensens kone i Raklev Kirke 

På turen besøger de Kalundborg Museum, hvor de 

præsenteres for gråbrødrenes helbredende planter. Fra 

museet peger sporene mod Raklev Kirke. Her møder de 

Melchior Jensens hustru, der fortæller, hvad der skete 

efter, at gråbrødrene blev fordrevet fra klosteret, og 

Melchior valgte at skifte tro og gifte sig med hende. Til 

sidst giver hun eleverne den sidste oplysning, som 

eleverne mangler for at finde relikvierne.

Fakta

Klassetrin: 
5.–8. klasse

Periode: 
November

Lektioner: 
6

Fag: 
Kristendom, 
historie

Materialet indeholder

• Lærervejledning

• Elevhæfte

• Kort over Kalundborg til skattejagt

• Klassesæt med gråbrødre dragter

• Kirkebesøg med bustransport

Du må tro om, Melchior

5.–8
. klasse
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Ingemanns morgensange

I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med 

fem udvalgte morgensange fra B.S. Ingemanns sangskat. 

Der arbejdes både med tekstforståelse og med det musi-

kalske udtryk, når sangene bliver øvet på skolen.

Eleverne synger salmerne i den lokale kirke

Efter at sangene er gennemgået og øvet, besøger klas-

sen den lokale kirke i uge 4–5. Her synger eleverne 

salmerne akkompagneret af orgelet. Organisten fortæller 

ved samme lejlighed om orgelet som instrument og taler 

med eleverne om Ingemann og sangene.

Fælles korsang for alle tilmeldte klasser

Forløbet afsluttes med en fælles korsang i hhv. Vor Frue 

Kirke i Kalundborg og Sct. Mikkels Kirke i Slagelse. Her 

samles alle klasserne og synger sammen i ét stort kor, 

der giver eleverne en særlig musikalsk oplevelse.

Fakta

Klassetrin: 
3.–5. klasse

Periode: 
Januar–februar

Lektioner: 
4 + kirkebesøg

Fag: 
Musik, 
kristendom

Materialet indeholder

• Lærervejledning inkl. tekster og noder

• Hjemmeside med lydfiler til salmerne

• Plakat af Peter Bay Alexandersen

• Kirkebesøg med orgel akkompagnement

• Korsang i stort samlet kor af tilmeldte klasser

Et møde med den danske salme

3.–5. klasse
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Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har i 

samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkor-

tet udgave af den anmelderroste roman Helgi Daner, som 

eleverne læser under forløbet.

Ny forkortet udgave af bogen

I bogen møder eleverne drengen Helgi, der vokser op 

på en gård, men viser sig at være søn af Danerrigets drot, 

som hverken gør det godt som regent eller far. Helgi 

bliver givet til Frankerrigets konge som gidsel og gennem 

Helgis oplevelser føres læseren ud på et eventyrligt 

kultur- og religionsmøde.

Meddigtning og spil i undervisningen

Arbejdet med bogen er delt op i 8 dele, der kombine-

rer læsning og arbejde med udvalgte temaer relateret 

til fagene dansk, kristendomskundskab og historie. Der 

bruges en vifte af arbejdsformer i projektet, herunder 

meddigtning og rollespil. Efter arbejdet med romanen 

sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i 

Danmark.

Om rollespillet

Projektet afsluttes med en stor rollespils event ledet af 

rollespilsgruppen ”Eventyrridderne”. Deltager antallet er 

100 elever pr. forestilling. Eleverne bliver inddelt i grup-

per og skal igennem seks poster med ridderprøver. Alle 

poster er bemandet med rigtige skuespillere. Rollespillet 

afholdes både i Slagelse og i Kalundborg og afvikles to 

gange pr. dag. Dato og klokkeslæt sendes til læreren 

efter tilmelding.

Fakta

Klassetrin: 
4.–6. klasse

Periode: 
Marts–maj

Lektioner: 
15

Fag: 
Kristendom, 
dansk, historie

Materialet indeholder

• Lærervejledning

• Klassesæt af den forkortede roman

• Spillekort

• Rollespils event

• Kirkebesøg

Helgi Daner — da danerne blev kristne

4.–6
. klasse
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Kalundborg Korsriddertapet fortæller den spændende 

historie om Esbern Snare, bisp Absalon og kongerne 

Valdemar den Stores, Knud Valdemarsøns og Valdemar 

Sejrs korstog til egnen omkring Østersøen i 11- og 

1200-tallet.

Besøg på Kalundborg Museum

I undervisningsforløbet lærer eleverne først om 

baggrunden for korstogene med fokus på Kalundborgs 

historiske rolle. Derefter arbejder eleverne kreativt med 

at genfortælle historier fra korstogstiden ud fra egne 

fortællebilleder. Inspiration til udarbejdelsen af egne 

fortællebilleder får eleverne fra et besøg på Kalundborg 

Museum, hvor korsriddertapetets 12 billeder gennemgås 

og forklares.

Eleverne fremstiller egne kalkmalerier

Tilbage på skolen får eleverne en kort introduktion til 

kalkmaling og skal nu fremstille fortællebilleder som 

kalkmalerier. Der males på gipsplader med farvepigmen-

ter oprørt i æggehvider.

Fagligt udbytte

Det er et mål for forløbet, at eleverne får øjnene op for de 

danske kirkers kalkmalerier og den rigdom af fortællinger, 

der udspiller sig på danske kirkehvælv og vægge.

Udstilling og konkurrence

Elevernes værker udstilles på skolen og efterfølges af en 

konkurrence, hvor de 10 bedste udvælges af en bedøm-

melseskomité med repræsentanter for skoletjenesten 

og Kalundborg Museum. De udtagne malerier udstilles 

efterfølgende på museet.

Fakta

Klassetrin: 
4.–6. klasse

Periode: 
Februar–marts

Lektioner: 
6–8

Fag: 
Billedkunst, 
kristendom, 
historie

Materialet indeholder

• Lærervejledning

• Powerpoint

• Klassesæt med 50 ”gipslærreder”

• Pigment farver

Kalundborg, korstog og kalkmalerier

4.–6
. klasse

I de danske kirker er klokken ofte den ældste brugsgen-

stand. Klokkeringning er en del af dansk kulturarv, og den 

er i nyere tid blevet udvidet med klokkespil, som f.eks. i 

Vor Frue Kirke i Kalundborg. 

Et tværfagligt undervisningsforløb

”Hvem ringer klokkerne for” er et kort tværfagligt 

undervisningsforløb om klokker før, under og efter 

reformationen. I første del lærer eleverne om klokkering-

ningens historie i Danmark:

 • Hvad betyder de forskellige klokkeslag, og 

ringer man stadig med klokken ved fare for 

radioaktiv stråling?

 • Hvad vil det sige at ”kime” med kirkeklok-

kerne, og hvornår må man det?

 • Hvad ændrede man i klokkeringningen ved 

reformationen, og er det rigtigt, at halvde-

len af klokkerne i DK blev støbt om til kugler 

og kanoner?

 • Hvordan opstod traditionen med at spille 

melodier på klokkespillet, og hvordan bliver 

den brugt i dag?

Rundvisning i klokkespillet i Vor Frue Kirke

I forløbets anden del introduceres eleverne til de nyere 

klokkespil og arbejder med to udvalgte melodier/sange, 

hvis komposition de lærer at kende. Den afsluttende 

rundvisning i klokkespillet i Vor Frue Kirke starter og 

slutter med, at eleverne hører de melodier, som de har 

arbejdet med, transskriberet til klokkespillet.

Fakta

Klassetrin: 
7.–9. klasse

Periode: 
September

Lektioner: 
2 + kirkebesøg 
(45 min)

Fag: 
Kristendom, 
musik

Materialet indeholder

• Lærervejledning inkl. noder til de to melodier/

sange

• Lydfil med melodierne i original besætning

• Kirkebesøg v. organist Christian Fogh Hauskov

• Elevhæfter i klassesæt

Hvem ringer klokkerne for?

7.
–9

. k
la
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e
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Undervisningsforløbet perspektiverer de samfundsmæs-

sige aspekter af de omvæltninger der fandt sted under 

reformationen. 

Reformationen og samfundsændringerne

Eleverne skal arbejde med Martin Luther og med refor-

mationen i Danmark, samt forholde sig reflekterende til 

hvordan fortællinger om reformationen formidles og af 

hvem. Desuden skal de undersøge hvor man kan se spor 

fra reformationen i den nuværende danske velfærdsstat.  

Rollespil og dilemmaer

Eleverne vil gennem rollespil opleve dilemmaer og begi-

venheder på reformationens tid med nutidig relevans. 

Den efterfølgende undervisning vil tage udgangspunkt 

heri. Alle klasser tilbydes et lettilgængeligt rollespil med 

manuskript og spilleregler. Spillet afvikles som afslutning 

på projektet enten på skolen eller i den lokale kirke. 

Rollespils-event i København

Et begrænset antal klasser tilbydes at afvikle rollespil-

let i København ved en rollespils-event den 5. september 

2017. Man tilmelder sig på den almindelige tilmeldings-

blanket under projektet på hjemmesiden. Det er først til 

mølle princippet. Bemærk! Tilmeldingsfristen til rollespil-

let i København er allerede 30. juni 2017!

Projektet er støttet af Folketingets pulje til markering af 

500-året for reformationen.

Fakta

Klassetrin: 
7.–9. klasse

Periode: 
September–
november

Lektioner: 
12

Fag: 
Samfundsfag, 
kristendom, 
historie

Bemærk! 
Tilmeldings-
fristen til 
rollespillet i 
København er 
allerede 30. juni 
2017!

Materialet indeholder

• Lærervejledning med kopisider mv. 

• Rollespilshæfte til rollespil på skolen eller i den 

lokale kirke. 

• Tilbud om rollespil i København den 5. 

september. 

Gud, Luther og velfærdsstaten

7.–9
. klasse
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Kongen og munken er et undervisningsforløb om refor-

mationen i Danmark, der tager udgangspunkt i en ny 

historisk fortælling om reformationens hovedperso-

ner, der er udarbejdet af SKKS i samarbejde med lektør 

Jørgen Jørgensen og tegneren Thierry Capezzone i anled-

ning af reformationsjubilæet. Gennem tegneseriens tekst 

og billeder får eleverne indblik i de vigtigste begivenhe-

der der førte op til reformationen i Danmark år 1536.

Christian og Hans — den politiske og den religiøse 

dimension

I fortællingen følger man de to hovedpersoner Christian 

II og Hans Tausen, der personificerer hvordan refor-

mationens politiske og religiøse dimensioner er vævet 

uigenkaldeligt ind i hinanden. Fortællingens afsnit ledsa-

ges af opgaver med tilhørende historiske kilder, hvor 

eleverne skal vurdere fortællingens historicitet.

Livshistorier og fortællekunst 

I anden del af forløbet arbejder eleverne med fortæl-

lekunst med udgangspunkt i storyteller Jens Peter 

Madsens bog ”Lige ud af hovedet — og uden bog”. 

Eleverne bruger det medfølgende materiale om ”livshi-

storier” som er udviklet til forløbet i samarbejde med Jens 

Peter Madsen. Eleverne lærer teknikker og øver sig i at 

fortælle hovedpersonernes livshistorie for hinanden.

Familiemedlemmers livshistorier

I materialets tredje del får eleverne til opgave at finde en 

livshistorie hos egne bedsteforældre eller andre voksne 

familiemedlemmer. Eleverne indsamler livshistorien som 

lydfil og bearbejder den inden den til sidst fortælles for 

klassen. 

Elevernes egne livshistorier i tidskapsel

Som afslutning på forløbet skal eleverne skrive deres 

egne livshistorier i fremtidsperspektiv. Der tages 

udgangspunkt i elevernes individuelle drømme og 

værdier. Historierne lægges i en tidskapsel. Det er op 

til den enkelte elev at udtænke og vælge livshistoriens 

format, tidskapslens art og placering.

Fakta

Klassetrin: 
5.–9. klasse

Periode: 
November–juni

Lektioner: 
12

Fag: 
Dansk, kristen-
dom, historie, 
samfundsfag

Materialet indeholder

• Lærervejledning

• Tegneserien Kongen og Munken i klassesæt 

• Hjemmeside med opgaver og supplerende 

materialer

• Lærerkursus 31.10.2017, se s. 31.

Kongen og Munken

5.–9. klasse
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Sådan skriver Ebbe Kløvedal Reich i efterskriftet til Mark 

Kurlanskys bog ”1968 — Året der rystede verden”. Men 

var 1968 nu også så afgørende et år i verdenshistorien? 

Hvilke begivenheder var med til at skabe blivende foran-

dringer i samfundet og hvilke var bare udtryk for en 

midlertidig tendens? Hvem skabte et bedre samfund og 

hvad viste sig at være en uholdbar utopi?

Perspektivering af året med udgangspunkt i stort 

kildemateriale

I undervisningsforløbet skal eleverne arbejde gruppevis 

med begivenhederne i 1968 og udarbejde en præsenta-

tion, der formidler deres bud på hvad der fik betydning 

for eftertidens samfund. Eleverne skal forholde sig til et 

stort varieret kildemateriale, der er samlet på undervis-

ningsmaterialets hjemmeside i form af tekster, videoklip 

og musikfiler. 

Livsværdier og livsformer

I opgavens sidste del, skal eleverne komme med deres 

bud på sammenhængen mellem tidens livsværdier og 

de heraf følgende nye livsformer, som kendetegner peri-

oden. De færdige præsentationer vises og diskuteres i 

klassen som afslutning på forløbet.

Teaterforestillingen 68

I forlængelse af forløbet er det muligt at tilmelde sig 

musik-teater forestillingen ’68’ på Det Kgl. Teater, som 

giver et bud på en kreativ collage fra 1968 fyldt med 

ikoniske sange og tekster. Forestillingen er gratis og det 

er først til mølle princippet, da vi kun har et begrænset 

antal pladser. Tilmelding via  undervisningsmaterialets 

opslag på vores hjemmeside www.skks.dk. 

Fakta

Klassetrin: 
8.–9. klasse

Periode: 
Marts–maj

Lektioner: 
12 + teaterbesøg

Fag: 
Samfundsfag, 
historie

Teaterbesøg: 
Det Kgl. Teater 
den 14. maj kl. 12

Materialet indeholder

• Lærervejledning

• Hjemmeside 

• Teaterbesøg

1968 — protest eller drøm 50 år efter

8
.–9. klasse

Der har aldrig været et år 
som 1968”

“
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Historien om kendte menneskers liv har en dragende 

kraft: Hvem var mennesket Steve Jobs, hvordan er prin-

sesse Mary som privat person og mon Nicklas Bendtner 

kan komme igen som troværdig topspiller i international 

fodbold? Antallet af nyheder om de kendte oversvømmer 

nyhedsstrømmen og vi opdaterer dagligt vores favo-

rit personer og kobler nye hændelser til vores foreløbige 

livshistorie om dem. 

Storyteller Jens Peter Madsen

På dette fortællekursus bliver deltagerne udfordret af 

storyteller Jens Peter Madsen, til at arbejde med livshi-

storier i undervisningen. Der tages udgangspunkt i Jens 

Peter mangeårige erfaring med mundtlig fortællekunst. 

Ud fra hans nye bog ”Lige ud af hovedet og uden bog” 

fortæller Jens Peter om egne fortælle strategier og giver 

pædagogiske forslag til hvordan den mundtlige fortæl-

ling kan få en større plads i klasserummet.

Livshistorier — et nyt undervisningsmateriale

Dernæst præsenteres det nye undervisningsmateriale 

om livshistorier, som indgår i uv-projektet ”Kongen og 

munken — livshistorier der forandrede verden”. Materialet 

er et eksempel på hvordan komplekse begivenheder kan 

samles og gøres levende gennem en samlet fortælling 

med udvalgte hovedpersoners livshistorie.

Jørgen Jørgensen og Girard

Til sidst fortæller lektor Jørgen Jørgensen om kompositi-

onen i ”Kongen og munken” og giver et forslag til hvordan 

René Girards teorier kan inddrages i udskolingselevernes 

arbejde med ”Kongen og Munken”.

Program

• ”Lige ud af hovedet og uden bog” — livshistorier 

i klasserummet v. storyteller Jens Peter Madsen

• Kaffepause

• ”Girard, Kongen og Munken” — et undervisnings-

forslag v. lektor Jørgen Jørgensen

Fortæl historien! — livshistorier i 
klasserummet

Lærerkursus

Fakta

Tid: 
Tirsdag den 31. 
oktober 2017,  kl. 
13.00–15.00

Sted: 
Korsgade 4, 2. sal 
4200 Slagelse

Tilmelding: 
Via www.skks.dk

Lærerkurset er tænkt som en inspiration til arbejdet med 

undervisningsprojektet af samme navn, men kan også 

tilvælges som forberedelse til et af de øvrige projekter 

om reformationen.

Reformationen er af flere grunde et interessant tema i 

fagene historie, samfundsfag og kristendom, som det 

betaler sig at blive klogere på. Dels fordi den evange-

lisk-lutherske kirke blev den danske kirkes fundament 

og dels fordi reformationen skabte store ændringer i det 

danske samfund. 

På lærerkurset bliver der givet en grundig indføring i det 

nye store undervisningsmateriale, så den enkelte lærer 

let kan få overblik over materialets indhold og hvordan 

det kan bruges i undervisningen.

Program

• Hvad betyder reformationen for os i dag? 

Hvad betyder det, at ethvert individ er enestå-

ende?  Oplæg ved ph.d., højskolelærer Christian 

Hjortkjær, Silkeborg Højskole.

• Fortællespil. Hvordan kan man bruge materia-

lets fortællespil? Oplæg ved skuespiller Jesper 

la Cour Andersen fra Det fortællende Teater.

• Præsentation af undervisningsmaterialet med 

nedslag i de fem temaer, som eleverne skal 

arbejde med. Oplæg ved de folkekirkelige 

skoletjenester.

Re:formation — teser, tro og tvivl

Fakta

Tid: 
Onsdag den 6. 
september 2017, 
13.00–16.00 

Sted: 
UCSJ, Campus 
Roskilde, 
Trekroner 
Forskerpark 4, 
Roskilde

Tilmelding på: 
https://webs-
luse.ucsj.dk/kii/
kii-r17-149.htm.

Bemærk: 
Tilmeldingsfrist 
allerede den 2. 
august 2017!

Lærerkursus
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”Religionsfriheden i Danmark er respekteret, men det 

betyder ikke, at det ikke kan blive bedre”.

Sådan lyder budskabet fra FN’s særlige rapportør for reli-

gions- og trosfrihed, Heiner Bielefeldt, der i marts 2016 

gæstede Danmark.og efterfølgende fremlagde sine fore-

løbige resultater ved et pressemøde i København. ”Ingen 

af de mennesker jeg har mødt under mit besøg, har 

sat spørgsmålstegn ved, at der er bred religionsfrihed 

i Danmark. Hvad der dog står mindre klart er, hvordan 

frihed og lighed går hånd i hånd, siger Heiner Bielefeldt.”

Program

• Seniorforsker Eva Maria Lassen: Religion og 

menneskeret

• Journalist Bent Dahl Jensen: Grænseflader 

mellem religionsfrihed og sameksistens

 — Samtale i grupper og opsamling

• Folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen (S): 

Demokratiernes aktuelle udfordringer med 

religionsfrihed

• Lektor Ane Kirstine Brandt: ”Gud i skolen” — reli-

giøse dilemmaer i skolens praksis

 — Samtale i grupper og opsamling

• Gennemgang af materialet 

“Religionsfrihed — rum til at tænke og tro” 

Religionsfrihed — rum til at 
tænke og tro

Lærerkursus

Fakta

Tid: 
Torsdag d. 23. 
nov. 2017 kl. 
12.30–16.00 

Sted: 
FN-byen, 
Marmorvej 
51, 2100 
København Ø

Tilmelding: 
Via hjemmesiden 
www.skks.dk 

Bemærk: 
Man skal møde i 
god tid og man 
kan af sikker-
hedshensyn kun 
komme ind i det 
navn, som man 
har tilmeldt sig 
med. Man bliver 
sikkerhedstjek-
ket ved slusen 
til bygningen og 
skal medbringe 
billed-ID. 

Ud over årets nye undervisningsprojekter udbyder vi hvert 

år en række tidligere projekter. De kan bookes via vores 

hjemmeside og bringes ud på skolerne ved de måned-

lige udbringninger, som ligger sidste uge i hver måned fra 

august–maj. I skoleåret 2017–18 er der følgende projekter:

Udskoling

• Star Wars

• Bibelen som popmusik

• Religionsfrihed — Rum til at tænke og tro

• Islamismens ideologiske rødder — Hvorfor 

terror?

• På kant med Kierkegaard

Mellemtrin

• Halloween og Helgener

• Paulus — Tro og tolerance

• Lindgren, leg og livsmod — rundt om Astrid 

Lindgrens forfatterskab

• Martin Luther King

• Skabelse og undergang

• Lydspor — Leg med lyd i bibelske fortællinger

Indskoling

• Det magiske æble

• Mod med mere — om mod og livsmod i Bibelen 

og Astrid Lindgrens fortællinger

• Bibi og æbletræet

• Lydspor — Leg med lyd i bibelske fortællinger

Andre projekter 2017–18
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Årsplanens undervisningsforløb tilbydes gratis til skoler 

og lærere i Kalundborg og Slagelse kommuner. 

Tilmelding sker via hjemmesiden www.skks.dk. Her kan 

du tilmelde dig under beskrivelsen af det enkelte tilbud.

Deadlines for tilmelding til alle projekter er 31. august 

2017. Bemærk! Tilmeldingsfrist for deltagelse i rollespil-

let i København er allerede den 30. juni 2017!

Tilmeldingsbetingelser finder du på vores hjemmeside. 

Her finder du også en tilmeldings formular nederst under 

beskrivelsen af det enkelte undervisningsprojekt. Det 

samme gælder ved tilmelding til lærerkurser.

Projektmaterialer, password m.m. fremsendes til lærerne 

den sidste uge i måneden før projektstart. Materialerne 

leveres til skolens kontor med den tilmeldte lærers navn 

på.

Der er tilmelding efter ‘først til mølle’ princippet ved både 

undervisningsprojekter og lærerkurser. Tilmeld derfor 

klassen så snart du kan for hele skoleåret. Du får en mail 

som bekræftelse på at din tilmelding er godkendt og 

registreret. Ved teaterbesøg sendes der separat besked 

om klassen har fået del i de begrænsede antal pladser.

Aflevering

Der vil I år være udbringning og opsamling af projek-

ter den sidste uge i hver måned fra august til maj. Læg 

mærke til at det er i uge 51 i december inden juleferien.

Det er os i skoletjenesten, der bringer og henter de 

bestilte undervisningsmaterialer. Vi vil derfor opfordre 

alle tilmeldte lærere til at få stillet de brugte materialer 

frem til afhentning på skolens kontor, så det er lettere at 

hente dem.

Hvis vi er flere lærere om at bruge materialet, skal vi så 

opgive alle lærernes navne ved tilmeldingen?

Ja, så får I alle en mail med bekræftelse på at I blev 

tilmeldt. I vil også få password til hjemmesider m.m. 

sendt direkte til hver lærer, hvilket letter samarbejdet om 

projektet hos jer.

Er der tilmeldingsgebyr eller brugerbetaling på nogle af 

tilbuddene?

Nej, alle materialer og kurser er gratis! Men til gengæld 

er der et begrænset antal materialer til rådighed, lige-

som vi kun råder over et begrænset antal pladser ved 

lærerkurserne.

Hvad gør jeg hvis jeg er nødt til at forberede mig lang tid 

før jeg skal bruge et projekt i klassen?

Du er velkommen til at kontakte Marianne i skoletje-

nesten og få et enkelt eksemplar af elevmateriale og 

lærervejledning sendt til skolen u.b.

Hvad gør jeg hvis tilmeldingsfristen er overskredet?

Du er velkommen til at kontakte Marianne I skoletjene-

sten for at høre hvilke muligheder der er, for at du kan 

tilmelde dig efter fristen.

Tilmelding og aflevering Spørgsmål og svar

Husk ved projekttilmelding at angive

• De ugenumre, hvor materialet skal bruges

• Skolens og klassens navn og antal elever 

• Deltagende læreres navne, e-mail og 

mobilnumre

Bemærk: 
Deadlines for 
tilmelding til alle 
projekter er 31. 
august 2017.

Tilmeldingsfrist 
for deltagelse 
i rollespillet i 
København er 
allerede den 30. 
juni 2017!
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Skolekirketjenesten i Kalundborg og Slagelse (SKKS) er 

en del af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjene-

ster og samarbejder med andre regionale skoletjenester 

i netværket.

Undervisningstilbuddene fra skoletjenesten udbydes til 

alle kommunale og private grundskoler i Kalundborg og 

Slagelse kommuner.

Gratis & kundskabsformidlende

Alle skoletjenestens tilbud er gratis og materialer såvel 

som vejledning og ideer tager udgangspunkt i kristen-

domskundskab som et kundskabsformidlende fag, jvf. 

folkeskoleloven. Alle projekter udarbejdes med udgangs-

punkt i Fælles Mål.

Om os

Kontakt og tilmelding

• Al tilmelding foregør via vores hjemmeside 

www.skks.dk. Tilmeldingsfristen er for alle 

projekter den 31. august 2017.

• Har du brug for yderligere information eller har 

du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe 

eller skrive til os:

• Tilmelding og udbringning af materialer: 

Marianne 60308005/mariannekistrup2@gmail.

com 

• Spørgsmål til projekternes indhold og anven-

delse: Frank 40220191/frankrechter2@gmail.

com

Marianne Kistrup Frank Rechter


