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Skolekirketjenesten
i Kalundborg og Slagelse

KOM TIL
ROLLESPILSDAG
VED KALUNDBORG
MIDDELALDERFESTIVAL.

FORORD FORORD FORORD FORORD
KÆRE LÆRER
ÅRETS TEMA:
ROLLESPIL I UNDERVISNINGEN OG SAMARBEJDE MED EVENTYRRIDDERNE!
Velkommen til en ny sæson, hvor vi glæder os over at kunne tilbyde i alt 19 undervisningsprojekter,
hvoraf de 16 er nye projekter, vi ikke har udbudt før. Vi har valgt at gøre rollespil i undervisningen
til tema i den nye årsplan. Det betyder, at der i år er hele 8 projekter, hvor der indgår et læringsrollespil i forløbet. Vi har i den forbindelse indgået et samarbejde om udvikling og afvikling af rollespillene med Eventyrridderne, som vi har gode erfaringer med fra tidligere projekter.

ÅBEN SKOLE OG SAMARBEJDE MED LOKALE KULTURINSTITUTIONER
Et andet tema i det kommende skoleårs projekter er Åben Skole, hvor vi ud over de vanlige kirkebesøg også inviterer tilmeldte klasser til aktiviteter andre steder i lokalområdet. I samarbejde med
Museum Vestsjælland kan eleverne komme til ridderdyst i Højbyen i Kalundborg i ugen op til
Kalundborg Middelalderfestival. Og i samarbejde med Vikingeborgen Trelleborg er der muligheder
for at komme til rollespil i Vikingetiden på Trelleborg.

ÅRETS JULEKALENDER – ET INDSAMLINGSPROJEKT
Endelig er vi glade for at præsentere årets julekalenderprojekt, hvor vi i samarbejde med nødhjælpsorganisationen ADRA Danmark inviterer tilmeldte klasser til at blive klogere på nødhjælpsarbejdet
i Burundi – et af verdens fattigste lande. I den forbindelse har vi udarbejdet en række forslag og
vejledninger til, hvordan lærere og elever kan oprette et julegave-værksted på skolen og være
med til at gøre en forskel for nogen af verdens fattigste i julen.

RIGTIG GOD FORNØJELSE!
Marianne & Frank
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INDSKOLING INDSKOLING INDSKOLING
BØRN PÅ FLUGT • ROLLESPIL
I samarbejde med Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp har vi udarbejdet et projekt, hvor
eleverne lærer om andre børns flugt og bagefter selv skal planlægge og gennemføre deres egen
flugt. Flugten foregår som et rollespil sidst i forløbet.
Judi, Favad og Omar´s flugt
Som indledning på projektet ser eleverne tre små film, hvor tre flygtningebørn fortæller om deres
flugthistorie til Danmark. I filmene fortæller Judi, Favad og Omar også om deres nye liv
i Danmark, og hvad deres drømme for fremtiden er.
På projektets hjemmeside kan der vælges blandt flere forslag til aktiviteter og undervisningsforløb som opfølgning på filmene. Det samlede materiale dækker de vigtigste temaer til at forstå, de
udfordringer et barn får, når det må flygte til et ukendt land, med en anderledes kultur, nyt sprog
og nye venner.
Min flugt
I den tredje og sidste fase af projektet skal eleverne planlægge og gennemføre deres egen flugt
ved at deltage i rollespillet ”Min Flugt”. Eleverne udfordres med at skulle vælge og fravælge egne
ting under pakningen, da de ikke kan flygte med særlig stor oppakning.

FAKTA
Klassetrin: 2.- 3. klasse
Fag: Kristendom, dansk, historie
Periode: September- november
Antal lektioner: 10-12 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk
Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Projektets hjemmeside med
opgaver, link og ressourcer
• Rollespilseventen ”Min Flugt”
med Eventyrriderne

På selve flugtdagen skal eleverne have deres flugt-oppakning med i skole og deltage i flugt rollespillet, som varer 5 timer i stedet for at have almindelig undervisning. Selve rollespillet afvikles
af skoletjenesten i samarbejde med Eventyrridderne og kræver min. 2 tilmeldte klasser. Tilmeldte
lærere får adgang til projektets hjemmeside, der indeholder rollespilsmanual og alle projektets
dokumenter.
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INDSKOLING INDSKOLING INDSKOLING
VIKINGERNES GUDER OG HVIDE KRIST
Projektet er lavet i samarbejde med Trelleborg Museum og inviterer eleverne på en tidsrejse
ca. 1000 år tilbage i tiden. Via projektets hjemmeside gives der forslag til uv-forløb og opgaver
om vikingernes liv med udgangspunkt i elevhæftets fortælling om vikingehøvdingens børn.
Vikingernes guder og mødet med Hvide Krist
Via elevhæftets fortælling om livet som høvdingebørn i Trelleborg får eleverne et alsidigt indblik
i vikingernes hverdagsliv. Efterfølgende introduceres eleverne til vikingernes tro og religion med
særlig vægt på gudernes betydning for vikingernes sejr i kamp og mødet med den nye gud
”Hvide Krist”.
Tag klassen med til rollespilsdag på Trelleborg
Den tredje og sidste fase af projektet foregår i Trelleborg, hvor eleverne deltager i rollespillet
”Kampen om Trelleborg”. I rollespillet inddeles eleverne i grupper, der dyster mod hinanden
i forskellige vikinge aktiviteter. Der er brug for alle gruppens ressourcer i form af kreativitet,
mod, visdom, hurtighed og samarbejde når gruppen skal samle point ved spillets aktivitetposter.
Kulturbussen kører til og fra Trelleborg
Selve rollespillet afvikles i Trelleborg i samarbejde med Eventyrridderne og varer fra kl. 9-13.
Tilmeldte klasser kan bestille kulturbussen til kørsel af klassens elever til og fra Trelleborg.
Tilmeldte lærere får adgang til projektets hjemmeside, der indeholder alle projektets materialer
og opgaver.
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FAKTA
Klassetrin: 2.- 3. klasse
Fag: Kristendom, dansk, historie
Periode: April - maj
Antal lektioner: 10-12 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk
Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Klassesæt af elevhæftet 			
”Høvdingebørn”
• Projektets hjemmeside med
opgaver, link og ressourcer
• Rollespilseventen ”Kampen om 		
Trelleborg” med Eventyrriderne
og Skoletjenesten.

INDSKOLING INDSKOLING INDSKOLING
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INDSKOLING INDSKOLING INDSKOLING
JEG ER WILLIAM FILMPROJEKT
Et undervisningsmateriale om filmen ”Jeg er William”, der handler om drengen William, der ikke
har det for nemt. Hans far er død, og hans mor er indlagt på et psykiatrisk hospital. Tilbage er
kun morbror Nils, der har rodet sig ud i en større spillegæld. Den må William forsøge at hjælpe
ham af med, hvis han ikke skal være helt alene i verden.
Om at være barn i kaotisk verden
”Jeg er William” er baseret på den populære børne- og ungdomsforfatter Kim Fupz Aakesons
børneroman af samme navn fra 2013. Den fortæller en humoristisk historie om drengen William,
der ellers ikke har det for nemt. Hans far døde sidste år, og hans mor er blevet indlagt på psykiatrisk afdeling. Og som om det ikke er nok, skal han både forholde sig til at blive drillet af skolens
bøller og til sin spirende forelskelse i pigen Viola.
Intuition, tillid og livsmod
Manuskriptforfatter Kim Fupz Aakeson mestrer at fortælle humoristisk og uhøjtideligt om både
svære emner og livet som barn i en kaotisk verden. På materialets hjemmeside kan du vælge, om
du vil arbejde danskfagligt med fortællingen og/eller om du vil udforske fortællingens dannelsestemaer: Intuition, tillid og livsmod. I afsnittet med dannelsestemaer sammenlignes fortællingen
om William med andre kendte børnefortællinger med samme livstemaer. Undervejs tilbydes
opgaver, hvor eleverne kan komme med eksempler fra eget liv, hvor de samme temaer har
været i fokus.
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FAKTA
Klassetrin: 2.- 4. klasse
Fag: Kristendom, dansk
Periode: September – juni
Antal lektioner: 6-10 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk
Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Dvd til læreren med filmen
”Jeg er William”
• Projektets hjemmeside med
opgaver, link og ressourcer
• Mulighed for lån af klassesæt
med bogen ”Jeg er William”

INDSKOLING INDSKOLING INDSKOLING
VILDE ROLF OG ANDRE SKURKE • FILMPROJEKT
Vilde Rolf og andre skurke er et undervisningsmateriale til 3.-5. klasse. Først i projektet stifter
eleverne bekendtskab med animationsfilmen Vilde Rolf, hvor titelfiguren Rolf i 30 år har indtaget
rollen som skurk i arkadespillet Fix-det-Felix jr. Men Vilde Rolf er ked af det syn, som de andre
computerfigurer har på hans rolle og deres manglende anerkendelse, og han forsøger derfor
selv at ændre på tingene. Spørgsmålet er dog, om spillet og helten Fix-det-Felix kan klare sig
uden Vilde Rolf? Og hvordan går det med Vilde Rolf uden for spillets trygge rammer?
Undertema: Skurke og helte i bibelske fortællinger
I anden fase af forløbet sættes skurke-temaet i perspektiv til en række bibelske fortællinger.
Eleverne inviteres til at se nærmere på forskellige typer af skurke og perspektivere deres indbyrdes forskelle til de fortællinger de indgår i. I slutningen af projektet lægges der op til, at
eleverne i fællesskab kan nå frem til at gøre sig en række etiske overvejelser om egne erfaringer
med skurkeroller og identitet.
Undervisningsmaterialet består af en lærervejledning med tilhørende undervisningsforslag
og en dvd til lærerens forberedelse. Der vil være mulighed både i forbindelse med filmen og
de bibelske fortællinger at arbejde tværfagligt med dansk og kristendomskundskab.

FAKTA
Klassetrin: 3.- 5. klasse
Fag: Kristendom, dansk
Periode: September- juni
Antal lektioner: 6-10 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk
Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Dvd til læreren med filmen
”Vilde Rolf”
• Projektets hjemmeside med
opgaver, link og ressourcer
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INDSKOLING
INDSKOLING INDSKOLING
INDSKOLING INDSKOLING
INDSKOLING
HAVENISSERNE FLYTTER IND

Gavemærker

Vi gentager successen fra sidste år og tilbyder et julekalenderprojekt til indskolingen med udgangspunkt
i Josefine Ottesens kalenderbog ”Havenisserne Flytter Ind”.
Om bogen
Bogen er en fortælling om at være flygtning, og man følger de tre havenisser Knort, Kærne og Persille,
der mister deres hjem, da en storm kort før jul vælter det store æbletræ i haven. Det er koldt og deres
vinterforråd er væk og nu står de i haven med deres bedstemor og håber, at de kan komme ind i det
røde hus i den anden ende af haven.

Til:

I 24 afsnit følger man nu havenissernes kamp for at finde et nyt hjem, og med humor og varme fortæller
Josefine Ottesen en rigtig julehistorie der formidler temaet om at være flygtning i børnehøjde.

Fra:

Til:
Fra:

Klippe-ark med julekort og kravlenisser
Til materialet hører et sæt med 10 klippe-ark i karton til hver elev. Arkene indeholder skabeloner til julekort og julepynt med motiver fra kalenderbogen, tegnet af illustrator Birde Poulsen. Hvis kalenderbogen
bruges som højtlæsningsbog, kan eleverne klippe skabelonerne ud af arkene imens
de hører fra bogen.

Til:
Fra:

Hjemmeside med ekstra materialer
Til projektet er knyttet en hjemmeside www.skks.dk/havenisserne. På hjemmesiden kan alle materialets
trykte filer downloades, så lærerne kan trykke ekstra skabeloner eller plakater til klassen. Der er også en
række forslag til opfølgende undervisning og aktiviteter, herunder booking af foredrag med unge flygtninge via Dansk Flygtningehjælp.

Til:

Til:

Udvidet undervisningsforløb med fundraising
I lærervejledningen er der et forslag til, hvordan klassen kan være med til at hjælpe flygtningebørn ved
at lave en fundraising aktivitet i klassen til et lokalt projekt i samarbejde kommunen, Red Barnet og Dansk
Flygtningehjælp. På hjemmesiden er der forslag og ressourcer til at få denne aktivitet til at fungere som
et klasseprojekt.

Fra:

Fra:

Besøg i klassen af en ung flygtning
Det er også muligt at få besøg af en ung flygtning fra lokalområdet, der fortæller eleverne sin historie
om at flygte fra sit hjemland og skulle finde et nyt hjem i Danmark. Besøget varer 45 min. og er på dansk.
De sidste 15 minutter er afsat til spørgsmål og dialog. Bestilling af besøg foregår via projektets hjemmeside, se ovenfor!
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Til:

Til:
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Til:
Fra:
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Projekter til mellemtrin
er forbeholdt klassetrin
4.-6. KLASSE

MELLEMTRIN

12

MELLEMTRIN MELLEMTRIN MELLEMTRIN
KAMPEN OM DANNEBROG
I år har Dannebrog rund fødselsdag og fylder 800 år! Det fortælles, at det blev danernes flag, da det
dalede ned fra himlen under et slag mod esterne i 1219. Vi har i samarbejde med Museum Vestsjælland
og Eventyrridderne udviklet et nyt uv-materiale med rollespil til mellemtrinnet, hvor eleverne lærer om
livet i Kalundborg og omegn i begyndelsen af 1200-tallet.
Vær med i den store ridderdyst i Middelalderbyen
Projektets rollespil afvikles over fire dage den 27. – 30. august i ugen op til Kalundborg Middelalderfestival.
Eleverne skal her deltage i et stort rollespil i Middelalderhøjbyen ved Vor Frue Kirke, hvor de bliver budt
velkommen af selveste Kong Valdemar. Kong Valdemar er med under hele spillet og sørger for, at alle bliver
inddelt i familier og kommer godt i gang med ridderdysten. Og det er kongen selv, der kårer dagens vinder
af dysten mellem de 12 fremmødte familier.
”Det koster en krig” at tage på korstog i 1200-tallet
Det er ikke projektets mål at fortælle om selve korstogene, men om klargøringen op til et togt mod
”hedningerne” ved Østersøen i år 1219. Det handler især om, hvor mange ressourcer det kostede de
familier, der var blevet udpeget af Kongen til at stille med soldater til den forestående kamp. Gennem
projektets materialer og aktiviteter får eleverne en alsidig forståelse for livet i Danmark i starten af 1200tallet, samt en forståelse for kirkens og korstogenes betydning i Valdemarstiden.
Om rollespillet
I rollespillet skal de deltagende elever selv skabe deres egne roller og hold, og hvert hold skal igennem en rejse, som består af 6 opgaver. Ved hver opgave konkurrerer holdet imod et andet hold.
Ved hver opgave bruger holdet af deres vundne sølvmønter til at købe udrustning til deres ridderkandidat. Men alting koster og der er aldrig sølv nok til at købe det bedste af det bedste. Så ved
hver post skal holdet blive enige om hvilke kompromisser, de vil begå mht. udstyr og udrustning.

FAKTA
Klassetrin: 4.- 6. klasse
Fag: Kristendom, dansk, historie
Periode: August-september
Antal lektioner: 12 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk
inden 18. august!
Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Elev logbog
• Projektets hjemmeside med
opgaver, link og ressourcer
• Intro foredrag om 1200-tallet
på skolen
• Rollespilsevent med
Eventyrridderne

Tilbud til deltagende klasser: Gratis foredrag om 1200-tallets Kalundborg på skolen!
Vi har i samarbejde med Kalundborg Museum udarbejdet et intro-oplæg på 45 min. om livet i 1200-tallets
Kalundborg, som vi i skoletjenesten kommer ud og præsenterer for klassen som en opstart på projektet. I bestiller oplægget via projektets tilmeldingsblanket på www.skks.dk, hvor I angiver dato og tidspunkt.
Foredraget kan bookes i uge 33 og 34, dvs. de første uger af det nye skoleår!
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MELLEMTRIN MELLEMTRIN MELLEMTRIN
HELGI DANER PÅ TRELLEBORG• ROLLESPIL
Vi har på opfordring valgt at udbyde det populære projekt om Helgi Daner igen. Denne gang med
rollespilsafslutning i historiske omgivelser på Vikingeborgen Trelleborg. Det betyder også, at der
kan bookes transport til og fra rollespilseventen via Kulturbussen.
Med udgangspunkt i Josefine Ottesens roman Helgi Daner
Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af den anmelderroste roman Helgi Daner, som eleverne læser under
forløbet.
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 kombinerer 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
Til projektet hører et rollespil, som eleverne skal gennemføre på Vikingeborgen Trelleborg.
Her møder de andre elever i en stor rollespilsevent ledet af rollespilsgruppen ”Eventyrridderne”.
Deltagerantallet er 90-120 elever pr. afholdelse. Eleverne bliver inddelt i grupper og skal
igennem seks poster med ridderprøver. Alle poster er bemandede, og hvert hold dyster altid
mod et andet hold i postens aktivitet. Rollespillet afholdes i september og juni. For valg af dato
se projektets tilmeldingsblanket på www.skks.dk.
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FAKTA
Klassetrin: 4.- 6. klasse
Fag: Kristendom, dansk, historie
Periode: august-september og
maj-juni
Antal lektioner: 12 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk
Materialet indeholder:
• Lærervejledning.
• Klassesæt af den forkortede
roman
• Spillekort til brug i
klasseværelset
• Projektets hjemmeside med
opgaver, link og ressourcer
• Intro oplæg med Powerpoint
i klassen (45 min)
• Rollespilsevent med Eventyrridderne på Trelleborg
Vikingeborg

MELLEMTRIN MELLEMTRIN MELLEMTRIN
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MELLEMTRIN MELLEMTRIN MELLEMTRIN
PÅ FLUGT • ROLLESPIL
I samarbejde Flygtningebørn.dk og DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) har vi udarbejdet
et uv-projekt, hvor eleverne lærer om andre børns flugt og bagefter selv skal planlægge
og gennemføre deres egen flugt. Flugten foregår som et rollespil sidst i forløbet.
Et møde med Ghaith og Abduls flugt fra Syrien
Som indledning på projektet møder eleverne to syriske drenge Ghaith og Abdul i dokumentarfilmen ”Min Flugt”. 16 årige Ghaiths hjemby i Syrien er blevet bombet i krigen. Han må flygte
alene ud af Syrien.
I Tyrkiet finder Ghaith en menneskesmugler, der kan hjælpe ham med at komme videre til
Grækenland i Europa. Han skal sejle i en overfyldt gummibåd, ligesom tusinde af andre flygtninge
og migranter har gjort det de seneste år. Bådturen er livsfarlig. Mange gange er det gået galt.
I filmen følger eleverne Ghait og Abduls videre flugt gennem Europa på et tidspunkt, hvor der
er kaos ved de europæiske grænser.

FAKTA
Klassetrin: 4.- 6. klasse
Fag: Kristendom, dansk, historie
Periode: September november
Antal lektioner: 10-12 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk

Materialet indeholder:
• Lærervejledning.
• Projektets hjemmeside med
opgaver, link og ressourcer
På projektets hjemmeside kan der vælges blandt flere forslag til aktiviteter og undervisningsfor• Rollespilseventen ”Min Flugt”
løb som opfølgning på filmen. Det samlede materiale dækker de vigtigste temaer til at forstå,
med Eventyrridderne
Pådeselve flugtdagen
skal eleverne have deres flugt
udfordringer et barn står overfor, når det må flygte til et ukendt land, med en anderledes kultur,
rollespillet, som varer 5 timer. Rollespillet afvikles
nyt sprog og nye venner.

kræver min. 2 tilmeldte klasser. Tilmeldte lærere f
rollespilsmanual og alle praktiske oplysninger om

Min flugt
I den tredje og sidste fase af projektet skal eleverne planlægge og gennemføre deres egen flugt
ved at deltage i rollespillet ”Min Flugt”. Eleverne udfordres med at skulle vælge og fravælge egne
ting under pakningen, da de ikke kan flygte med særlig stor oppakning.
På selve flugtdagen skal eleverne have deres flugt-oppakning med i skole, hvor de skal deltage
i flugt rollespillet, som varer 5 timer. Rollespillet afvikles af skoletjenesten i samarbejde med
Eventyrridderne og kræver min. 2 tilmeldte klasser. Tilmeldte lærere får adgang til projektets
hjemmeside, der indeholder rollespilsmanual og alle praktiske oplysninger om flugtspillet.

Book Moutaz til at fortælle om sin flugt på skolen!
Moutaz er palæstinenser og født flygtning – i Syrien. Da krigen i Syrien bryder ud, bliver hans
familie tvunget på flugt igen. Han ankommer alene til Danmark og prøver nysgerrigt at forstå de
nye normer. Hør Moutaz fortælle om flugten over Middelhavet, delfiner, kindkys og om at lægge
sin fortid bag sig, for at kunne leve videre i et nyt liv i Danmark. Book et foredrag via projektets
side på www.skks.dk.
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Book Moutaz til at fortælle om sin flugt på skolen
Moutaz er palæstinenser og født flygtning – i Syrie
tvunget på flugt igen. Han ankommer alene til Dan
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MELLEMTRIN MELLEMTRIN MELLEMTRIN
KAN DET HELLIGE MÅLES?
En undersøgelse af betydningsfulde steder og genstande
Jerusalem er en fascinerende, men også ufattelig by. Ufattelig, fordi man aldrig helt forstår,
hvad det er der foregår dernede – hverken når man hører om byen i de bibelske fortællinger
eller i TV-avisen. Jerusalem har altid været en by i kamp. Man kæmper af mange grunde,
men især kan man ikke blive enige om, hvad der er helligt – og hvem det hellige tilhører.
Men: hvad betyder det egentlig, at noget er helligt?
Hvad betyder det egentligt, 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. Men
eleverne inviteres også til at reflektere over andre hellige steder, som de har kendskab til både
i Mellemøsten såvel som i resten af verden.
Klassen besøger deres lokale kirke med en ”hellighedsmåler”
I kirken vurderer de forskellige steder og genstande. Afslutningsvis 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, når det
hellige skiller? Konkret arbejdes der med et musikstykke, som mikser jødisk, arabisk og dansk
musiktradition.
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FAKTA
Klassetrin: 3.- 5. klasse
Fag: Kristendom, musik
Periode: September - juni
Antal lektioner: 10-12 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk
Materialet indeholder:
• Lærervejledning.
• Kirkebesøg med hellighedsmåling
• Projektets hjemmeside med
opgaver, link og ressourcer

MELLEMTRIN MELLEMTRIN MELLEMTRIN

Kan det hellige måles?
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En undersøgelse af betydningsfulde steder og genstande

MELLEMTRIN MELLEMTRIN MELLEMTRIN
ET MØDE MED DEN DANSKE SALME 2020
Årets tema: Salmer, der fortæller
Værdier og symboler
Et møde med den danske salme 2020 sætter fokus på salmer og sange, der genfortæller centrale
bibelhistorier. Eleverne vil komme til at arbejde med følgende salmer og sange:
Kain, hvor er din bror?
Jeg gik i marken og vogtede får
Et barn er født i Betlehem
Zakæus var nok blevet mobbet
Nu ringer alle klokker mod sky
I projektet indgår fortællingerne om Kain og Abel, David, Jesu fødsel i Betlehem, tolderen Zakæus
og påsken. Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Årets
salmeplakat er af tegneren Otto Dickmeiss.

de med den danske salme 2020

Fællessang event
ema: Salmer,
fortæller
Som afslutning påder
projektet
inviteres alle deltagende klasser til en stor fællessang event i hhv.
Vor Frue Kirke i Kalundborg og Sct. Mikkels Kirke i Slagelse. Her samles de deltagende klasser til
en stor fælles afslutning, hvor eleverne hører orgelmusik og får lejlighed til at opleve, hvordan det
er at synge med i et stort kor.
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FAKTA
Klassetrin: 3.- 6. klasse
Fag: Kristendom, dansk, musik
Periode: Februar - april
Antal lektioner: 8 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk
Tilmeldte lærere modtager:
• Lærervejledning
• Projektets plakat
• Projektets hjemmeside med
lydfiler, tekster or ressourcer
• Fællessang event i hhv. Vor
Frue Kirke i Kalundborg og
Sct. Mikkels Kirke i Slagelse

MELLEMTRIN MELLEMTRIN MELLEMTRIN
FRISTELSER, FARER OG FALDGRUBER
På rejse gennem Odysséen og Bibelen
Med dette projekt kan du Introducere dine elever til to af hovedværkerne i europæisk kultur, Odysséen
og Bibelen.
Fristelser i Odysséen og Bibelen
Et af de centrale temaer i fortællingen om Odysseus er de mange fristelser, som man møder gennem
livet og håndteringen heraf. På samme måde er fristelsernes dilemma centrum i en lang række af
Bibelens fortællinger.
Klip fra teaterforestilling som oplæg
Med afsæt i små klip fra Det lille Turneteaters forestilling om Odysseus og en oplæsning af fortællingen
skal eleverne arbejde med forskellige fristelser og deres konsekvenser, som de kommer til udtryk og
håndteres i Odysseen og et udvalg af bibelske fortællinger.

FAKTA
Klassetrin: 5.-6. klasse
Fag: Kristendom, dansk, musik
Periode: September - juni
Antal lektioner: 8-10 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk
Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Kirkebesøg
• Projektets hjemmeside med
lydfiler, filmklip og ressourcer

Elevernes egne erfaringer med temaet
Afslutningsvist lægges der op til, at eleverne bygger bro til fristelser og faldgruber i deres egen nutid
bl.a. gennem arbejde med nyere litteratur og dramaøvelser. Formålet er, at eleverne erhverver sig en
grundig indsigt i fristelsestemaet og de etiske overvejelser i håndteringen heraf samt får et godt kendskab til de to hovedværker – herunder græsk mytologi og kristendom.
Projektet indeholder lærervejledning med undervisningsplan, baggrundstof og elevopgaver, samt
adgang til hjemmeside med oplæsning af Odysséen og filmklip.
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Til:
Fra:

MELLEMTRIN MELLEMTRIN MELLEMTRIN
Til:

BYG ET HUS I BURUNDI • JULEKALENDER

Til:
Fra:

Fra:
Til:

På materialets hjemmeside kan I finde forslag til indsamlingsprojekter. Skoletjenesten tilbyder
en række mobile mini-værksteder, som gør det let for lærerne at lave et ”julegave-værksted”
med genbrugsmaterialer i klassen, se videoer og få inspiration på projektets hjemmeside.

Gavemærker
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Tilmeldte lærere modtager:
• Lærervejledning
• Foredrag i klassen om Burundi
• Sæt af mobile mini-genbrugsværksteder til udlån
• Projektets hjemmeside med
lydfiler, filmklip og ressourcer

Til:

Til:

Indsamlingsprojekt med genbrugsværksteder tilbydes tilmeldte klasser
Som en overbygning til formidlingsdelen i materialet kan I som klasse vælge at lave et indsamlingsprojekt og samle ind til et hus, som I giver en flygtningefamilie i julegave i samarbejde med
ADRA Danmark. Når jeres hus er bygget, får I et billede af familien foran huset samt en takkehilsen fra familien.

Tilmelding: Via www.skks.dk

Fra:

Fra:

Flygtninge fra Burundi som eksempel
I første del af forløbet introduceres eleverne til ADRA´s mangeårige indsats med at genhuse
flygtninge i Burundi. Som opstart på klassens arbejde med temaet er det muligt at bestille et
foredrag med powerpoint præsentation af ADRA´s genhusningsprojekter i Burundi og andre
centralafrikanske lande. På projektets hjemmeside er der forslag til videre forløb og forskellige
ressourcer til både lærere og elever.

Klassetrin: 4.-9. klasse
Fag: Kristendom, historie,
samfundsfag.
Periode: november december
Antal lektioner: 8-10 lektioner

Til:

Hvordan genhuser man en flygtningefamilie
Der kan være mange forskellige udfordringer inden en flygtningefamilie kan vende hjem og få
livet til at fungere igen. Hvad nu hvis ens hus er blevet ødelagt, mens man har været på flugt?
Hvem skal betale for et nyt hjem? Hvad nu hvis børnene ikke har gået i skole i flere år? Hvilken
klasse skal de så gå i? Og hvem skal hjælpe familien indtil alle udfordringer med at vende hjem
er løst?

FAKTA

Fra:

En julekalender med indsamlingsprojekt
I samarbejde med nødhjælpsorganisationen ADRA Danmark tilbyder vi klasser på mellemtrin
og udskoling at blive klogere på, hvad der skal til for at en flygtningefamilie kan vende hjem igen.

Byg 1 hus i Burundi

MELLEMTRIN MELLEMTRIN MELLEMTRIN
Til:
Fra:

Til:
Fra:
Til:

Fra:
Til:
Til:
Fra:

Borgerkrigens Burundi
Da borgerkrigen mellem hutuer og tutsier i Burundi sluttede, vendte mange familier hjem fra eksempelvis Tanzania og DR
Congo, hvor de havde levet som flygtninge. En stor del af landets borgere havde dog intet at vende hjem til. Deres huse
var ødelagte, og mange oplevede, at andre havde overtaget deres hjem. Samtidig var adgangen til mad og lægehjælp stærkt
begrænset.

Fra:

Fra:
Til:

Til:

Hjælp til selvbyg
Med penge fra Danida igangsatte ADRA Danmark og lokale samarbejdspartnere derfor et omfattende hjælpeprojekt, der siden
En julekalender
med indsamlingsprojekt
har givet husly til over 13.910 familier. Husene, der består af tre rum, bliver bygget af sten og tag af bølgeblik. Landsbyerne
I samarbejde
nødhjælpsorganisationen
ADRA
tilbyder
vi ovn.
klasser
på mellemtrin
og
fremstillermed
i fællesskab
selv vinduer, døre og sten, som tørrer
i solenDanmark
eller bliver brændt
i en fælles
For at styrke
de enkelte
familiers
følelse afklogere
ejerskab tilpå
huset,
er de der
selv med
til at
udskoling
at blive
hvad
skal
tilbygge.
for at en flygtningefamilie kan vende hjem igen.

Gavemærker

I tillæg til huset får familierne såsæd og frugttræer, så de kan forsyne sig selv med mad. Burundi er stadig et af verdens

Hvordan
genhuser
en flygtningefamilie
fattigste
lande, hvorman
udfordringerne
er massive.
Der kan være mange forskellige udfordringer inden en flygtningefamilie kan vende hjem og få livet
til at fungere igen. Hvad nu hvis ens hus er blevet ødelagt mens man har været på flugt? Hvem23skal
betale for et nyt hjem? Hvad nu hvis børnene ikke har gået i skole i flere år? Hvilken klasse skal de

Værdier og symboler
MELLEMTRIN MELLEMTRIN
MELLEMTRIN
I år fejrer vi det danske flags 800 års fødselsdag. I dette pro

FLAG OG FANER

eleverne til at blive klogere på egne og andres værdier.

Hvilke værdier betyder noget for os? Og hvad forstår vi ege
værdier fra? I dette projekt arbejder eleverne med værdier
Værdier og symboler
henter vores fælles værdier fra. Arbejdet med værdier tage
I år fejrer vi det danske flags 800 års fødselsdag. I dette projekt bruges flagenesf.eks.
symbolske
uddrag af Grundloven,
FAKTAdele af menneskerettighedserk
værdi til at få eleverne til at blive klogere på egne og andres værdier.
testamente.

Klassetrin: 2.- 5. klasse
Fag: Kristendom, dansk, historie
Hvilke værdier betyder noget for os? Og hvad forstår vi egentlig ved begrebet ”værdi”?
Elevernes egne værdier
Periode: April- maj
Hvor kommer vores værdier fra? I dette projekt arbejder eleverne med værdier og symboler
Desuden kommer eleverne
til Februar-marts
at arbejde med de værdier, d
Periode:
og med eksempler på, hvor vi henter vores fælles værdier fra. Arbejdet med værdier tager
sker med udgangspunkt
i arbejdet
med
de symboler, el
Antal lektioner:
10-12
lektioner
afsæt i forskellige værdiladede tekster som f.eks. uddrag af Grundloven, dele afDet
menneskeder
knytter
sig
hertil.
I
projektet
indgår
også
Tilmelding: Via www.skks.dkhistoriske fortæ
rettighedserklæringen og tekster fra det gamle og nye testamente.

Tilmeldte lærere modtager:
Elevernes egne værdier
Kreativt produkt og udstilling
•
Lærervejledning
Desuden kommer eleverne til at arbejde med de værdier, der har særlig betydning
for dem arbejde
selv.
Elevernes
med værdier
og symboler får et meget sy
• Klassesæt af elevhæftet
Det sker med udgangspunkt i arbejdet med de symboler, eleverne finder i forskellige
flag,
og
de
undervisningsforløb i samarbejde med håndværk og design
• Projektets hjemmeside med
værdier, der knytter sig hertil. I projektet indgår også historiske fortællinger, hvor flag og faners
efterfølgende udstilles i en lokal kulturinstitution fx et muse
opgaver, link og ressourcer
betydning belyses.

Projektet taler direkte ind i tankerne om innovation og entr
idéen om ”Åben Skole” udnyttes naturligt her.

Kreativt produkt og udstilling
Elevernes arbejde med værdier og symboler får et meget synligt produkt, idet der afvikles
et kreativt undervisningsforløb i samarbejde med håndværk og design,
hvor eleverne fremstiller flag og faner, der efterfølgende udstilles i en
lokal kulturinstitution fx et museum, et bibliotek eller en kirke.
Projektet taler direkte ind i tankerne om innovation og entreprenørskab,
der skal indgå i alle fag, ligesom idéen om ”Åben Skole” udnyttes naturligt her.

24

UDSKOLING

Projekter til udskoling
er forbeholdt klassetrin
7.-9. KLASSE
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GÅR DET HELE AF HELVEDE TIL • SPIL
- ET PROJEKT OM FRYGT OG HÅB
Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem
bedre end nogensinde før?
Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på
den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund.
Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne
og håbet så lidt?
Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygten og håbets

Går
det hele ad helvede til?
betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret frygt og håb hånd
i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om

-paradis
et projekt
frygt og
håb- fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har
og helvedeom
i kristendom
og islam
frygtet og håbet før og nu.

Eleverne introduceres til den dystopiske genre med
en ny novelle skrevet til projektet af Kenneth Bøgh
Andersen. Novellen baserer sig på romanen “De Hvide
Mænd” og skildrer et samfund præget af kontrol og
præstationsræs. Universet udfoldes yderligere i et
nyproduceret brætspil, hvor eleverne bliver udsat for
forskellige etiske dilemmaer, og hvor de skal forsøge
at balancere deres egen overlevelse med hensynet
til andre mennesker. Projektet indeholder også en
hjemmeside med et digitalt bibliotek med eksempler
på dystopier, utopier, helvede og paradisforestillinger
samt et kirkebesøg.

FAKTA
Klassetrin: 9.- 7. klasse
Fag: Kristendomskundskab,
dansk
Periode: Februar-marts
Antal lektioner: 10-14 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk
Tilmeldte lærere modtager:
• Lærervejledning
• Novelle af Kenneth Bøgh i
klassesæt
• Sæt med brætspil til spil i
klassen
• Adgang til projektets hjemmeside m. digitalt bibliotek.

I hver af projektets faser indsamler eleverne materiale
til et endeligt produkt, hvor de skal give deres egne
tanker om frygt og håb et kreativt udtryk.

Hent mere grafik på projektets hjemmeside hvis du vil Charlotte ;-)
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http://www.xn--grdetheleadhelvedetil-s2b.dk/gaar-det-hele-ad-helvede-til/biblioteket/

HVOR BOR DE HJEMLØSE?
Hus Forbi ….
Mange møder de hjemløse når der står en ”hjemløs” Hus Forbi sælger ved det lokale supermarked. Men avissælgerne er ofte tidligere hjemløse og udgør kun en lille procentdel af de hjemløse i
Danmark. I samarbejde med organisationen WeShelter har vi udviklet et lille uv-materiale til udskolingen om hjemløse i DK.
Unge hjemløse – en voksende gruppe i DK!
De sidste år har der været ekstra fokus på den voksende gruppe af unge hjemløse, som endnu
ikke har fået en uddannelse og etableret sig i voksenlivet. I materialet præsenteres et par historier
om unge hjemløse, som kan give eleverne indblik i, hvorfor unge i Danmark bliver hjemløse og
hvad man p.t. gør for at hjælpe dem tilbage til en almindelig bolig.
Eleverne kommer med deres råd
Som afslutning på projektet skal eleverne gruppevis komme med nogle forslag til, hvordan man
kan forebygge eller afhjælpe hjemløshed i DK. Hvem skal hjælpe de hjemløse? Er det kun institutionerne, der skal løse opgaven eller er det noget vi alle bør være med til? Præsentationerne
fremlægges for klassen til fælles drøftelse.

FAKTA
Klassetrin: 7.-9. klasse
Fag: Kristendom, samfundsfag
Periode: januar - marts
Antal lektioner: 8-10 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk
Tilmeldte lærere modtager:
• Lærervejledning
• Foredrag i klassen om
hjemløse i DK
• Projektets hjemmeside med
lydfiler, filmklip og ressourcer
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HVOR LANGT KAN MAN GÅ
Et projekt til overbygningen om det hellige og dets politiske betydning for Israel-Palæstina-konflikten.
I Fælles Mål optræder begrebet den religiøse dimension som udtryk for det, der er betydningsfuldt
Hvor
langt kan man gå?
og vigtigt i menneskers liv. Sammen med begrebet det hellige er den religiøse dimension afgørende
for forståelsen af, hvad religion, tro og overbevisning er for størrelser.
I dette projekt tages der afsæt i Jerusalem som helligsted for de tre store monoteistiske religioner:
jødedom, kristendom og islam. Hvad betyder Klippemoskeen, Grædemuren og Gravkirken for de
troende, og hvilken betydning har de forskellige forestillinger om det hellige for konflikten mellem
parterne på stedet? Er den primært religiøst eller politisk betinget?
Formålet med projektet er således, at eleverne erhverver sig indsigt i forestillinger om det hellige
og disse forestillingers implikationer for det samfundsmæssige liv globalt og lokalt.

FAKTA
Klassetrin: 7.-9. klasse
Fag: Kristendom, samfundsfag
Periode: September- juni
Antal lektioner: 8-10 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk
Tilmeldte lærere modtager:
• Lærervejledning

Oplægget vil desuden indeholde konkrete ideer til, hvordan man i arbejdet med forståelse af det
hellige kan inddrage krop og bevægelse til at definere grænser mellem det hellige og det profane.
Med projektet følger forslag til varierede undervisningsformer og en række forslag til underemner
med tilhørende problemstillinger, som eleverne kan lade sig inspirere af, hvis klassen bliver udtrukket til prøve i faget.

Hvor langt kan man gå?
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Et projekt til overbygningen om det hellige og dets politiske betydning for Israel-Palæstina-konflikten

I HAVE A DREAM! - ELEVERNE SYNGER
GOSPEL MED HEIDI BISGAARD
TAG MED KLASSEN TIL GOSPEL WORKSHOP!
I 2019 er det 90 år siden at Martin Luther King blev født. Vi har valgt at fejre hans fødselsdag med
et gospel-projekt med efterfølgende gospelworkshop og koncert for de deltagende klasser. Som
optakt til gospel-delen i projektet introduceres eleverne til Martin Luther Kings første fredelige
protest mod racediskriminationen 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 amerikanske
borgerrettighedsbevægelse, og i projektet arbejder eleverne med talen og gospelsangen som
retorisk virkemiddel. Eleverne øver de fem udvalgte gospelsange og skriver deres egen personlige
udgave af talen ”I have a dream”.
Som afslutning på projektet deltager eleverne i en rigtig gospelworkshop 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–november
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 Story”
• Gospelworkshop med Heidi
Bisgaard og Jakob Gunnertoft
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MÅ MAN SLÅ IHJEL?
Et projekt om etiske dilemmaer
I dette undervisningsmateriale skal eleverne arbejde med forskellige etiske dilemmaer, hvor
elevernes personlige overvejelser kommer i spil. Der knyttes solid faglig viden til elevernes forforståelse og meninger.
I projektet arbejdes med uddrag fra Kasper Hoffs ungdomsroman Sniper, tekster om filosofihistoriens etiske hovedretninger, samt tekster fra både kristendom, jødedom og islam.
Med projektet vil du modtage tre prøveoplæg med delemnerne: Aktiv dødshjælp, dødsstraf og
krig, samt to eksemplariske forslag til kreative elevprodukter.
Gratis teater på din skole!
I samarbejde med Holbæk Teater er der udviklet en teaterforestilling, som levende og medrivende
udfolder væsentlige dilemmaer, og som giver eleverne stof til eftertanke. Forestillingen kommer
ud på skolen og er gratis. Der er dog et begrænset antal forestillinger, og de bliver spillet i uge 45
og 46. Hurtig tilmelding anbefales!

Må man slå ihjel?

FAKTA
Klassetrin: 7.-9. klasse
Fag: Kristendom, dansk,
samfundsfag
Periode: November december
Antal lektioner: 6 lektioner
Tilmelding: Via www.skks.dk
Tilmeldte lærere modtager:
• Lærervejledning med
undervisningsoplæg,
elevopgaver og baggrundsstof
• Tilbud om teaterforestilling
på skolen
• Prøveoplæg, samt forslag
til kreative elevprodukter

Et projekt om etiske dilemmaer
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I dette undervisningsmateriale skal eleverne arbejde med forskellige etiske dilemmaer, hvor
elevernes personlige overvejelser kommer i spil. Der knyttes solid faglig viden til eleverne
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RELIGIONSFRIHED • PÅ MISSION FOR FN
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 rapport 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 give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig
sameksistens mellem folk med forskellig religiøs baggrund.
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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 baggrundsstof.
• Adgang til IT-platform til
projektet.

TIDLIGERE PROJEKTER
PROJEKTER
FRA TIDLIGERE
ÅR DER
BESTILLING
AF TIDLIGERE
PROJEKTER
færdige klassesæt af tidligere
projekter liggende på vores lager i Slagelse, som I kan bestille via hjemmesiden.
KANVi har
BOOKES
IGEN
Det drejer sig om nedenstående projekter:

INDSKOLING
Bibi og æbletræet
Det magiske æble
Han gik sig over sø og land
Mod med mere – om mod og livsmod i Bibelen
Der var engang
Lydspor

MELLEMTRIN
Lindgren, leg og livsmod
Guder og gaver
Halloween og helgener
Harry Potter
Den lille prins
Skabelse og undergang

UDSKOLING
Religionsfrihed – rum til at tænke og tro
I rosens navn
Paulus – tro og tolerance
Kongen & Munken
Starwars
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TILMELDING
ÅRSPLAN ÅRSPLAN
TILMELDING
ÅRSPLAN
TILMELDING
ÅRSPLAN
TILMELDING OG AFLEVERING
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 31. august 2019, undtagen projektet i forbindelse med Kalundborg Middelalderfestival
”Kampen om Dannebrog” hvor fristen er 18. august. Tilmeldingsbetingelser finder du på vores hjemmeside. Her finder du også en
tilmeldingsformular nederst under beskrivelsen af det enkelte undervisningsprojekt.

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 senest en uge 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.
34

ÅRSPLAN
OM OS OM
ÅRSPLAN
OS OM ÅRSPLAN
OS OM OSÅRSPLAN
OM OS
OM OS
Skolekirketjenesten i Kalundborg og Slagelse (SKKS) er en del af Landsnetværket af folkekirkelige
skoletjenester og samarbejder med andre regionale skoletjenester i netværket,
se 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 udgangspunkt 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 projekter er den 31. august 2019. Projekt Kampen om Dannebrog har fremskudt tilmeldingsfrist den 18.
august. Har du brug for yderligere information eller har du spørgsmål er du altid velkommen til at
ringe eller skrive til os:

SPØRGSMÅL TIL PROJEKTERNES INDHOLD
OG ANVENDELSE:

TILMELDING OG UDBRINGNING AF MATERIALER:
Marianne 60308005/mariannekistrup2@gmail.com

Frank 40220191/frankrechter2@gmail.com
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