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Velkommen til et nyt skoleår, hvor vi glæder os over at kunne tilbyde 18 undervisningsprojekter 
til skolerne i Slagelse og Kalundborg Kommuner. I kan også bestille tidligere projekter via vores 
hjemmeside selv om de ikke er medtaget i den trykte årsplan.

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: FANTASTISKE FORTÆLLINGER
Igen i år vil dannelsesaspektet være medtænkt i flere af de tilbudte undervisningsprojekter og
kurser. Derudover har vi valgt at årets tema står i ”fantasiens og fortællingens” tegn. I begyn-
delsen af årsplanen finder I derfor 9 forskellige projekter centreret om dette tema. Her finder
I bl.a. et Harry Potter projekt til mellemtrinnet og et filmprojekt om Umberto Ecos klassiker
”Rosens navn”.

ÅBEN SKOLE
Vi er også glade for at vi i det kommende skoleår kan tilbyde flere projekter med åben skole  
integreret i forløbet. Det gælder bl.a. ”Kalundborg, korstog og kalkmalerier” og ”Hans og de 
forbudte sandheder”.

GOD FORNØJELSE!
Marianne Kistrup & Frank Rechter
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INDSKOLING

”FANTASTISKE FORTÆLLINGER”

TEMA-PROJEKTER

Projekter til indskoling  
er forbeholdt klassetrin 

1.-3. KLASSE

TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA 
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HALLOWEEN OG HELGENER DET MAGISKE ÆBLE

TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA

- TROR DU PÅ SPØGELSER?

Halloween og helgener er et fleksibelt og tværfagligt undervisningsmateriale til 1. – 3. klasse. 
Materialet indeholder lærervejledninger, opgaver og ressourcer, der gør det muligt at sammen-
sætte spændende undervisningsforløb relateret til kristendom, billedkunst, dansk og historie. 
I forløbet arbejder eleverne med halloween fortællingen om Jack og lærer om baggrunden for 
halloween og allehelgensdag.

I materialet indgår 4 helgenfortællinger, tegnet af Ingo Milton, som introducerer eleverne til 
middelalderens tro på helgener og hvad man dengang troede man kunne bruge dem til, når  
man havde brug for hjælp.

Til arbejdet med helgener og relikvier medfølger en symbolkasse med 24 udvalgte ting, der alle 
har en symbolsk betydning. Symbolkassen hjælper eleverne til at forstå hvordan mange ting har 
en extra betydning knyttet til myter og traditioner.

I dette materiale bliver eleverne på en naturlig måde guidet til at forstå, at ord og ting kan have en 
symbolsk betydning. Til dette bruges i første omgang æblet, der spiller en afgørende rolle i Bibelens 
beretning om Adam og Evas bortvisning fra Paradis. Æblets symbolske betydning præsenteres for 
eleverne i form af myter og eventyr, hvor æblet optræder med forskellige betydninger: der er æbler, 
der giver liv og evig ungdom, men også æbler, der slår ihjel. 
  
Til arbejdet med myter, bibeltekster og eventyr hører en række akkompagnerede sange relateret til 
temaerne, der ligger som lydfiler på projektets hjemmeside.

FAKTA

Klassetrin: 1.- 2. klasse
Fag: Kristendom, dansk, musik,  
natur og teknik
Periode: September – juni  
Antal lektioner: 10-12 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Læsehæfte med myter og  
 eventyr
• Opgavehæfte til print via   
 hjemmeside
• Hjemmeside med lydfiler og  
 tekster til materialets sange

FAKTA

Klassetrin: 1.- 3. klasse
Fag: Kristendom, dansk, historie
Periode: September- november  
Antal lektioner: 4-12 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Symbolkasse med 24 udvalgte   
 symboler
• 4 helgenfortællinger som  
 tegneserie 
• Tegneserien ”Gråmunkens hånd”   
 som klassesæt 
• Opgavehæfte til print via  
 materialets hjemmeside
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”HAN GIK SIG OVER SØ OG LAND”

TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA

– FEM UDVALGTE FORTÆLLINGER FRA BIBELEN OM JESUS

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med fem fortællinger fra Det Nye 
Testamente: Marias bebudelse, Jesus´ fødsel, Den barmhjertige samaritaner, vandringen på søen 
og påskefortællingen med fokus på Peters svigt.

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne få tegnet et billede af, 
hvem Jesus var og møde de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver mulige 
svar på. 

Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse 
i det område, hvorfra fortællingerne stammer. Herigennem vil de opnå viden om og forståelse 
af, at fortællingerne ikke alene har betydning for mange kristne i hele verden, men også i deres 
opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område.

Der udbydes også et lærerkursus til forløbet. Tilmelding via www.skks.dk.

FAKTA

Klassetrin: 1.- 3. klasse
Fag: Kristendom, dansk
Periode: September – juni  
Antal lektioner: 8-10 lektioner 
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Elevhæftehæfte med  
 fortællinger og opgaver
• Hjemmeside med  
 interaktivt kort

DE FEM  
FORTÆLLINGER

MARIA  
BEBUDELSE

JULE- 
EVANGELIET

DEN BARMHJERTIGE  
SAMARITANER

VANDRINGEN  
PÅ SØEN

PÅSKE- 
FORTÆLLINGEN
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HARRY POTTER

MELLEMTRIN

TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA

Projekter til mellemtrin 
er forbeholdt klassetrin 

4.-6. KLASSE

- TAG KLASSEN MED TIL HOGWARTS!
 
Omdan for en dag klassen til den magiske skole Hogwarts. 
I projektet Harry Potter og kærlighedens magi skal eleverne med udgangspunkt i J. K. Rowlings bøger 
om den unge troldmand Harry Potter arbejde med de livsfilosofiske temaer ”kærlighed og had” samt 
”godt og ondt”. Desuden skal de finde nogle af de kristne referencer, som forfatteren benytter i 
bøgerne. 

Projektet tager udgangspunkt i en introduktion til Harry Potters magiske univers med tekstuddrag fra 
flere af seriens bøger. De enkelte tekstuddrag er udvalgt således, at fortællingens endelig plot ikke 
afsløres. 

Læreren kan vælge om de korte tekstuddrag læses på dansk eller engelsk. 

Projektet tilrettelægges yderligere, så læreren kan vælge, om det gennemføres som almindelig 
undervisning over fx 4 lektioner eller om klassen for en dag leger sig ind i det magiske univers, hvor 
eleverne oplever den første skoledag på Hogwarts.

FAKTA

Klassetrin: 4.-6. klasse. 
Fag: Kristendomskundskab,  
dansk og engelsk. 
Periode: September – juni  
Antal lektioner: 4-10 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Læsehæfte med myter og  
 eventyr
• Opgavehæfte til print via   
 hjemmeside
• Hjemmeside med lydfiler og  
 tekster til materialets sange
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DEN LILLE PRINS MOMO OG TIDSRØVERNE

TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA

Forløbet tager udgangspunkt i fortællingen om ”Den lille Prins”, hvor eleverne arbejder med 
både bogen og filmen fra 2016 af samme navn. Inden filmen ses, skal eleverne arbejde med  
fire udvalgte temaer fra fortællingen om den lille prins. De fire temaer er: 

• VENSKABER OG RELATIONER

• FORSKELLEN PÅ AT VÆRE BARN OG VOKSEN 

• DET, DER IKKE ER SYNLIGT FOR ØJET 

• NØJSOMHED OG GRÅDIGHED 

Temaerne hænger sammen indbyrdes og danner grundlag for de arbejdsopgaver, der indgår i 
materialet. Som afslutning på forløbet skal eleverne lave en interaktiv plakat med programmet 
”Glogster” over et af de fire temaer fra undervisningsforløbet.

FAKTA

Klassetrin: 4.- 6. klasse
Fag: Kristendom, dansk
Periode: september - juni 
Antal lektioner: 6-8  lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Klassesæt med bogen  
 ”Den lille prins”
• Elevhæfter med opgaver
• Filmen ”den Lille Prins”

”FORDI TID ER LIV, OG LIVET BOR I HJERTET.”
Tid, leg og fantasi er temaer i dette undervisningsforløb, hvor eleverne lytter til fortællingen om 
pigen Momo via den medfølgende lydbog. Undervejs i forløbet inviteres børnene til at reflektere over 
tiden som livsvilkår. Forløbets hoveddel er bygget op omkring klassens læsning af Momo og tidsty-
vene, en af de mest elskede børnebøger af Michael Ende.

HVEM HAR INDDELT TIDEN
Undervejs i forløbet er der en lektion om tidsregninger og tidsinddelinger, hvor eleverne lærer om 
forskellige tidsregninger 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 
Som afslutning på forløbet skal eleverne arrangere et familieråd derhjemme og tale om, hvordan de 
som familie planlægger og bruger tiden.

FAKTA

Klassetrin: 1.- 3. klasse
Fag: Kristendom, dansk 
Periode: September – juni  
Antal lektioner: 8-12 lektioner  

Tilmelding: Via www.skks.dk  

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Elevhæfte med opgaver 
• Lydfil med bogen  
 ”Momo og tidstyvene”
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SKABELSE OG UNDERGANG

TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA

UDSKOLING 

I dette forløb lærer eleverne om tre forskellige måder at forstå verdens tilblivelse på. Som intro-
duktion til forløbets tema læses tre små tegneserier, der fortæller henholdsvis den egyptiske, 
nordiske og jødisk/kristne myte om verdens tilblivelse og undergang.  

Med udgangspunkt i de tre fortællinger guides eleverne til at sammenligne og diskutere forskelle 
og ligheder i fortællingerne, samt udforske hvilket verdensbillede fortællingerne hører sammen 
med.

I materialet er der mulighed for at arbejde videre med myternes fælles ”grundstruktur”, som de 
udfolder sig i klassisk musik og kirkemusik. Via projektets hjemmeside får lærer og elever adgang 
til projektets digitale lydfiler så eleverne kan løse de musikalske opgaver i projektet.

FAKTA

Klassetrin: 4.- 6. klasse
Fag: Kristendom, musik
Periode: September – juni  
Antal lektioner: 8-10 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Materialet indeholder:
• Lærervejledning.
• Klassesæt med de tre  
 tegneserier.
• Hjemmeside med links  
 til lydfiler og opgaver m.m.

Projekter til udskoling 
er forbeholdt klassetrin 

7.-9. KLASSE

1514



STAR WARS

TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA

Star Wars er en af de mest populære science-fiktion fortællinger i nyere tid. Succesen skyldes 
ikke kun en fascination af rumskibe, eksotiske væsner og lyssværdsdueller, men også den myto-
logi som George Lucas har skabt. 

Gennem filmklip og opgaver guides eleverne til at se, hvordan George Lucas fletter centrale dele 
fra alverdens myter og religioner sammen i Star Wars fortællingen. Undervejs i materialet stif-
ter eleverne bekendtskab med den nye religion ”jediisme”, som er inspireret direkte af Star Wars 
universet og har fået status som anerkendt trossamfund i USA.

- EN KRIMIGÅDE OM DEN RETTE GUDSFORSTÅELSE

I 1986 blev Umberto Ecos roman, Rosens navn (1980), filmatiseret som en middelalderkrimi. 
Eleverne skal ud fra filmen, finde tegn og spor, der belyser filmens pointer:

• MORDGÅDERNE
• KIRKENS MAGT I SAMFUNDET OG SPÆNDINGER I FORBINDELSE HERMED
• DEN RETTE GUDSOPFATTELSE
• FORHOLDET TIL DEN ANTIKKE, GRÆSKE LITTERATUR

En del af diskussionen i filmen handler om menneskers nærvær og om at være opmærksom på sine 
omgivelser. Derfor skal eleverne, som Sean Connerys figur, registrere de spor i filmen, som bidrager 
til løsningen af mordgåden. 

I forlængelse heraf fortsætter undervisningen i detektivsporet med, at eleverne skal løse/tolke film-
ens bagvedliggende gåde: Hvorfor lader Eco det kloster, hvori filmen udspiller sig, brænde ned? 
Denne del af undervisningen er inspireret af spilfænomenet ”escape-rooms” og eleverne skal vha. 
en hjemmeside og ”indespærring” give deres bud på et svar herpå. Gennem ”spillet” erhverver 
eleverne sig en god indsigt i middelalderens munkeordener og forskellige kristendomsopfattelser,  
og de får også viden om kristendommens relation til det omgivende samfund i middelalderen.

I ROSENS NAVN  

FAKTA

Klassetrin: 7.-9. klasse 
Fag: Kristendomskundskab,  
dansk og historie. 
Periode: September – juni  
Antal lektioner: 6-10 lektioner.
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Tilmeldte lærere modtager:
• Undervisningsoplæg med  
 lærervejledning og  
 baggrundsstof. 
• Filmen ”Rosens Navn” (Blu-ray)

• Hjemmeside med et krimispil 

FAKTA

Klassetrin: 7.- 9. klasse
Fag: Kristendom, dansk, 
samfundsfag
Periode: November – maj  
Antal lektioner: 8-12 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Materialet indeholder:
• Lærervejledning.
• Hjemmeside med elevopgaver,  
 powerpoints og filmklip
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DER VAR ENGANG

ANDRE-PROJEKTER

PROJEKTER  PROJEKTER  PROJEKTER

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 digitale billedbog med illustrationer af tegneren Thierry Capezzone. Efterfølgende 
guides eleverne til at lave egne tekst og talebobler til fortællingen i programmet ”bookcreator”.

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 Dronning Margrethe II, som eleverne læser om i tegne- 
serien ”Daisy”.

FAKTA

Klassetrin: 3. – 4. klasse 
Fag: Kristendom, dansk, historie 
Periode: November – juni 
Antal lektioner: 4-8 lektioner.
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Tilmeldte lærere modtager:
• Den digitale billedbog:  
 ”Der var engang” til iPad og pc
• Lærervejledning
• Opgaver til print
• Bogen: ”Lige ud af hovedet  
 og uden bog” af Jens Peter  
 Madsen
• Tegneserien ”Daisy” i klassesæt
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ET MØDE MED DEN DANSKE SALME 2018 
TEMA: INGEMANNS MORGENSANGE

ET MØDE MED DEN DANSKE SALME 2019 
TEMA: HIMMELSK LYD

PROJEKTER  PROJEKTER  PROJEKTER PROJEKTER  PROJEKTER  PROJEKTER

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 musikalske udtryk,  
når sangene bliver øvet på skolen.

ELEVERNE SYNGER SALMERNE I DEN LOKALE KIRKE
Efter at sangene er gennemgået og øvet, besøger klassen den lokale kirke. 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 i november måned. Her samles alle klasserne og synger sammen i ét stort  
kor, der giver eleverne en særlig musikalsk oplevelse.

Et møde med den danske salme 2019 sætter fokus på temaet ”himmelsk lyd”, og eleverne  
skal både indholdsmæssigt og musikalsk arbejde med følgende fem salmer:

• DEJLIG ER DEN HIMMEL BLÅ

• SPÆND OVER OS DIT HIMMELSEJL

• OP, AL DEN TING

• DU, SOM HAR TÆNDT MILLIONER AF STJERNER

• DEJLIG ER JORDEN

HIMMELSK LYD
Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne 
også blive præsenteret for ”himmelsk” orgelmusik. Ud over musikken skal eleverne arbejde med 
”himmelsk lyd” i kunsten, eksemplificeret ved Vincent van Gogh billeder.

I uge 4-5 besøger klassen den lokale kirke, hvor eleverne skal synge salmerne til orgelledsagelse. 
Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med 
eleverne om temaet.

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 i februar måned.

FAKTA

Klassetrin: 3.- 5. klasse
Fag: Musik, kristendom 
Periode: September-oktober  
Antal lektioner:  
4 lektioner + kirkebesøg
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Tilmeldte lærere modtager:
• 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

FAKTA

Klassetrin: 3.-5. klasse 
Fag: Kristendomskundskab  
og musik.
Periode: Januar-februar 
Antal lektioner: 6-10 lektioner.
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Tilmeldte lærere modtager:
• Undervisningsoplæg med  
 lærervejledning, baggrund,  
 noder mv.
• Hjemmeside med indspilninger  
 af projektets salmer og orgel- 
 musik.
• Salmeplakat.
• Tilbud om lokalt kirkebesøg.
• Tilbud om lærerkursus på  
• Kunstmuseet ARKEN:  
 Himmelsk lyd og van Goghs  
 billedverden
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GUDER OG GAVER (SAGNLANDET LEJRE)

PROJEKTER  PROJEKTER  PROJEKTER PROJEKTER  PROJEKTER  PROJEKTER

OFFERRITUALER I JERNALDER OG VIKINGETID 

De fleste religioner har på tværs af tid og geografi praktiseret at ofre til en eller flere guder.
Offergaverne varierede og kunne være alt fra våben, dyr, mad og sågar mennesker. Men hvad var 
et offer egentlig? Hvorfor ofrede man? Og var alle offergaver lige gode?

Eleverne skal i projektet Guder & Gaver arbejde med ofringer i jernalder og vikingetid, samt med 
kristendommens udlægning af ofret som en gave fra guden til menneskene. I den forbindelse 
arbejdes der også med overgangen fra den nordiske religion til kristendom. På baggrund af tre 
fotoillustrerede historiske fortællinger, billedkilder af historiske fund og bibeltekster skal eleverne 
fordybe sig i offerbegrebet. Eleverne skal endvidere reflektere over offerbegrebet og de livsfilo-
sofiske temaer: liv og død, hævn og tilgivelse samt tro og tvivl. Hensigten er, at eleverne gennem 
etiske dilemmaer skal bygge en bro mellem fortidens ofringer og nutidens syn på ofring.

BESØG I SAGNLANDET LEJRE
16 klasser kan som led i projektet komme på besøg i Sagnlandet Lejre, hvor eleverne på en tids-
rejse med 4 stationer oplever dagligdag og offerritualer i jernalder og vikingetid. Ønsker I dette 
skal tilmelding ske senest 5. juli. Besøget i Sagnlandet betales af Folkekirkens Skoletjeneste, 
men skolen skal selv sørge for transport. Projektet kan godt afvikles uden besøget i Sagnlandet.

FAKTA

Klassetrin: 4.-6. klasse 
Fag: Kristendomskundskab,  
historie og dansk. 
Periode: September 
Antal lektioner: 12 lektioner  
samt evt. værkstedsaktiviteter  
og besøg iSagnlandet Lejre

Tilmelding: Via www.skks.dk  

Tilmeldte lærere modtager:
• Lærervejledning med   
 baggrundsstof, undervis-  
 ningsplan mv.
•  Klassesæt med elevhæfter  
 (indeholder bl.a. foto- 
 fortællingerne).
•  Tilbud om lærerkursus i   
 Sagnlandet Lejre d. 22. aug.  
 Kl. 13-16.
•  Tilbud om klassebesøg i   
 Sagnlandet Lejre.
•  Tilbud om kirkebesøg.
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KALUNDBORG, KORSTOG OG KALKMALERIER HANS OG DE FORBUDTE SANDHEDER

PROJEKTER  PROJEKTER  PROJEKTER PROJEKTER  PROJEKTER  PROJEKTER

Kalundborg Korsriddertapet fortæller den spændende historie om Esbern Snare, bisp Absalon  
og Valdemarkongernes korstog mod vendere og estere ved 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 gennem-
gås og forklares.
 
ELEVERNE FREMSTILLER EGNE KALKMALERIER
Tilbage på skolen får eleverne en kort introduktion til kalkmaling og skal nu fremstille fortælle-
billeder som kalkmalerier. Der males på gipsplader i str. 60 x 40 cm., der modtages i klassesæt 
sammen med det øvrige materiale.

UDSTILLING OG KONKURRENCE
Elevernes værker udstilles på skolen og efterfølges af en konkurrence, hvor de 10 bedste udvæl-
ges af en bedømmelseskomité med repræsentanter for skoletjenesten og Kalumdborg Bibliotek. 
De udtagne malerier udstilles efterfølgende på biblioteket..

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 hospitalsordenen 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 klosterruinen, 
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 studieop-
hold 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 skri-
ver salmer ved orglet. Hans Tausen 
fortæller 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. 

FAKTA

Klassetrin: 2.- 5. klasse
Fag: Kristendom, historie
Periode: September 
Antal lektioner: 6 lektioner 
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Tilmeldte lærere modtager:
• Lærervejledning
• Elevhæfte med 
• Kort over Slagelse 
• Klassesæt med munkedragter
• Kirkebesøg

FAKTA

Klassetrin: 4.- 6. klasse
Fag: Billedkunst, kristendom,  
historie
Periode: Februar-marts 
Antal lektioner: 6-8 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Tilmeldte lærere modtager:
• Lærervejledning
• Powerpoint
• Klassesæt med  
 50 ”gipslærreder”
• Pigment farver
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PROJEKTER  PROJEKTER  PROJEKTER

Den 5. december 1955 indledte Martin Luther King sin første fredelige protest mod racediskrimi-
nationen i USA´s sydlige stater. Dengang blev de sorte afroamerikanere behandlet som 2. klasses 
mennesker og nægtet adgang til de hvides skoler, toiletter, caféer og mødesteder. I 1964 fik han 
Nobels Fredspris.

Fra begyndelsen af udgjorde kirkelivet og gospelmusikken et centralt element i den amerikan-
ske borgerrettighedsbevægelse og i projektet arbejder eleverne med talen og gospelsangen som 
retorisk virkemiddel. Eleverne øver de fem udvalgte gospelsange og skriver deres egen person-
lige udgave af talen ”I have a dream”. 

Som afslutning på projektet deltager eleverne i en rigtig gospelworkshop i hhv. Slagelse og 
Kalundborg under ledelse af Heidi Bisgaard og Jakob Gunnertoft. I forlængelse af workshoppen 
afholdes en mini-gospelkoncert.

FAKTA

Klassetrin: 5.- 9. klasse
Fag: Kristendom, historie,  
samfundsfag, engelsk
Periode: Oktober– januar 
Antal lektioner: 8-12 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Noder og lydfiler med  
 akkompagnement til 5 udvalgte  
 gospelsange
• Tegneserien ”Martin Luther  
 King and The Montgomery  
 Story” (klassesæt)
• Teksthæfte med uddrag af  
 Martin Luther Kings bog:  
 ”Stride Toward Freedom 
• The Montgomery 
• Gospelworkshop med Heidi  
 Bisgaard og Jakob Gunnertoft

PROJEKTER  PROJEKTER  PROJEKTER

I HAVE A DREAM! - ELEVERNE SYNGER GOSPEL MED HEIDI BISGAARD 

GOSPEL  
WORKSHOP
MED HEIDI BISGAARD

OG  
JACOB GUNNERTOFT 
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KONGEN & MUNKEN RELIGIONSFRIHED VERDEN RUNDT

PROJEKTER  PROJEKTER  PROJEKTER PROJEKTER  PROJEKTER  PROJEKTER

Kongen og munken er et undervisningsforløb om reformationen i Danmark, der tager udgangs-
punkt i en ny historisk fortælling om reformationens hovedpersoner, der er udarbejdet af SKKS  
i samarbejde med lektør Jørgen Jørgensen og tegneren Thierry Capezzone i anledning af reforma- 
tionsjubilæet. Gennem tegneseriens tekst og billeder får eleverne indblik i de vigtigste begiven- 
heder der førte op til reformationen i Danmark år 1536.

CHRISTIAN OG HANS—DEN POLITISKE OG DEN RELIGIØSE DIMENSION
I fortællingen følger man hovedpersonen Christian II og hans møde med munken Martin Luther 
der personificerer hvordan reformationens politiske og religiøse dimensioner bliverer vævet 
uigenkaldeligt ind i hans liv og skæbne. Fortællingens afsnit ledsages af opgaver med tilhørende 
historiske kilder, hvor eleverne skal vurdere fortællingens historicitet.

LIVSHISTORIER OG FORTÆLLEKUNST
I anden del af forløbet arbejder eleverne med fortællekunst med udgangspunkt i storyteller Jens 
Peter Madsens bog ”Lige ud af hovedet—og uden bog”. Eleverne bruger det medfølgende materiale 
om ”livshistorier” 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 bearbej-
der den inden den til sidst fortælles for klassen.

ELEVERNES EGNE LIVSHISTORIER I TIDSKAPSEL 
Som afslutning på forløbet skal eleverne skrive deres egne livshistorier i fremtids-
perspektiv. 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.

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN’s 
menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen men 
rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis. 
Det betyder, at religionsfriheden rundt om i verden krænkes, og der er masser af eksempler på, at 
repræsentanter for alle de store religioner både står som krænkere og krænkede. Det er det eleverne 
skal arbejde med i projektet – religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser  
af den.

I 2017 besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede en rap- 
port om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle projekt 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 IT-platforn udviklet specielt til forløbet, 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 religions betydning give deres 
bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellig religiøs 
baggrund.

FAKTA

Klassetrin: 7.–9. klasse
Fag: Dansk, kristendom, historie, 
samfundsfag
Periode: September–juni 
Antal lektioner: 12 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
•  Tegneserien Kongen og  
 Munken i klassesæt
•  Hjemmeside med opgaver  
 og supplerende materialer

FAKTA

Klassetrin: 7.-9. klasse
Fag: Kristendomskundskab/  
religion, dansk og samfundsfag.
Periode: Januar 
Antal lektioner: 4-8 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk  

Materialet indeholder:
• Undervisningsoplæg med  
 lærervejledning og baggrunds- 
 stof.
• Adgang til IT-platform til  
 projektet.
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TILMELDING OG AFLEVERING OM OS

ÅRSPLAN  ÅRSPLAN  ÅRSPLAN  ÅRSPLAN ÅRSPLAN  ÅRSPLAN  ÅRSPLAN  ÅRSPLAN ÅRSPLAN  ÅRSPLAN  ÅRSPLAN  ÅRSPLAN 

Skolekirketjenesten i Kalundborg og Slagelse (SKKS) er en del af Landsnetværket af folkekirkelige 
skoletjenester og samarbejder med andre regionale skoletjenester i netværket,  
se https://www.folkekirkensskoletjeneste.dk/

Undervisningstilbuddene fra skoletjenesten udbydes til alle kommunale og private grundskoler i 
Kalundborg og Slagelse kommuner.

GRATIS & KUNDSKABSFORMIDLENDE
Alle skoletjenestens tilbud er gratis. Materialer såvel som lærerkurser og vejledning tager udgangs-
punkt i de involverede fag som kundskabsformidlende. Ved de projekter hvor der tilbydes et besøg 
i den lokale kirke, formidler præsten det aftalte stof i overensstemmelse hermed.  Alle projekter 
udarbejdes med udgangspunkt i Fælles Mål.

KONTAKT OG TILMELDING
Al tilmelding foregår via vores hjemmeside www.skks.dk. Tilmeldingsfristen er for de fleste pro- 
jekter er den 20. august 2018. Projekt Guder og Gaver har fremskudt tilmeldingsfrist den 5. juli.
Har du brug for yderligere information eller har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe  
eller skrive til os:

OM OS    OM OS   OM OS   OM OS   OM OSTILMELDING  TILMELDING   TILMELDING 

TILMELDING OG UDBRINGNING AF MATERIALER:  
Marianne 30608005/mariannekistrup2@gmail.com

SPØRGSMÅL TIL PROJEKTERNES INDHOLD  
OG ANVENDELSE:  
Frank 40220191/frankrechter2@gmail.com

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 undervisningstilbud. 
Deadlines for tilmelding til alle projekter er 20. august 2018, undtagen projektet i Sagnlandet Lejre ”Guder og Gaver hvor fristen er 5. juli. 
Tilmeldingsbetingelser finder du på vores hjemmeside. Her finder du også en tilmeldingsformular nederst under beskrivelsen af det enkelte 
undervisningsprojekt. Det samme gælder ved tilmelding til lærerkurser.
 
HUSK VED PROJEKTTILMELDING AT ANGIVE:
• uge numre, hvor I skal bruge materialet
• Skolens og klassens navn og antal elever 
• Deltagende læreres navne, e-mail og mobilnumre

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 projekter med begrænsning sendes der separat besked om klassen har fået del i de begrænsede antal pladser.

AFLEVERING
Når I er færdige med et projekt er det lettest for os at I sender en sms eller mail til Marianne. Det er skoletjenestens eget bud, der bringer 
og henter de bestilte undervisningsmaterialer og vi vil derfor opfordre jer alle til at stille de brugte materialer frem til afhentning på skolens 
kontor, så det er let for chaufføren at få dem hentet.

SPØRGSMÅL OG SVAR
• SPØRGSMÅL: Hvis vi er flere lærere om at bruge materialet, skal vi så opgive alle lærernes navne ved tilmeldingen?
• SVAR: 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.

• SPØRGSMÅL: Er der tilmeldingsgebyr eller brugerbetaling på nogle af tilbuddene?
• SVAR: Nej, alle materialer og kurser er gratis! Men til gengæld er der et begrænset antal materialer til rådighed, ligesom vi kun råder over  
et begrænset antal pladser ved lærerkurserne.

• SPØRGSMÅL: Hvad gør jeg hvis jeg er nødt til at forberede mig lang tid før jeg skal bruge et projekt i klassen?
• SVAR: Du er velkommen til at kontakte Marianne i skoletjenesten og få et enkelt eksemplar af elevmateriale og lærervejledning sendt til 
skolen u.b.

• SPØRGSMÅL: Hvad gør jeg hvis tilmeldingsfristen er overskredet?
• SVAR: Du er velkommen til at kontakte Marianne I skoletjenesten for at høre hvilke muligheder der er, for at du kan tilmelde dig efter fristen.
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