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Forord
Kære Lærer!

Velkommen til en ny sæson, hvor vi glæder os 
over igen at kunne tilbyde en række tværfaglige 
undervisningsprojekter til fri afbenyttelse i jeres 
klasser i skoleåret 2021-22. 

Endelig kom foråret og skolerne kunne lukke 
mere og mere op! Nu er vinteren omme, og vi ser 
fremad mod bedre tider, hvor skolerne er åbne 
og hvor det næste års projekter kan afvikles også 
selv om det indeholder et rollespil eller en aktivitet 
uden for skolens område. Der er med andre ord 
HÅB forude. 

Vi har derfor valgt at HÅB, skal være årets tema, 
som går igen i flere af årsplanens projekter. Vi 
sætter håbet i perspektiv ved at inddrage FN´s 
verdensmål som undertema, så eleverne lærer 
om, hvordan hele verden er i gang med at skabe 
håb for de svageste, der er hjælpeløst ladt i stikken 
pga. krig, fattigdom eller klimakatastrofer.

Til indskolingen har vi et mini-tema om Tro & 
Overtro, hvor eleverne med to nye projekter lærer 
om tidligere tiders tro og overtro, men også får 
mulighed for at sætte ord på egne udfordringer 
med at være usikker eller bange for noget.

På grund af de mange aflysninger af projekter 
i forårets Covid-19 periode har vi valgt at gen-
udbyde en række projekter, så der i alt er 22 
forskellige projekter at gøre godt med i det 
kommende skoleår.

Vi glæder os til at afvikle projekterne sammen 
med jer!

Med håbefulde hilsner
Marianne & Frank

SKKS
Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse
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Monstre på spil
- i kristendom, myter og folketro

Der er monstre på spil, når Landsnetværket af 
folkekirkelige skoletjenester i skoleåret 21/22 
inviterer eleverne med på en fantastisk rejse 
sammen med drengen Felix og pigen Anna.
 
Forfatter Morten Dürr, illustrator Julie Østergaard 
og komponist Mathias Madsen Munch har 
med hver deres æstetiske udtryksform skabt en 
fortælling, hvor de to børn sammen med eleverne 
møder forskellige monstre fra kristendom, nordisk 
mytologi og folketro.
 
Fortællingen om Felix og Anna er rammesættende 
for projektet og danner afsæt for elevernes arbejde 
med spørgsmålene: 
• Hvorfor er folketroen og religionerne fulde af 

monstre? 
• Og hvorfor det egentlig er sådan? 
• Hvad kendetegner et monster? 

• Og kan monstrene overhovedet 
overvindes?

Eleverne får også mulighed for 
at komme med deres bud på, 
hvad de selv er bange for, altså 
hvordan deres eget monster 
ser ud, og hvordan man kan 
overvinde det. 

Projektet indeholder:
• Lærervejledning 
• Den kæmpestore oplæsningsbog ”Felix og 

Monstrene” af Morten Dürr
• Hjemmeside med lydspor til fortællingen
• Faktakort

Fag: Kristendomskundskab, dansk, billedkunst 
og musik

Periode: November - juni.

Klassetrin:
 1.-3. klasse
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På sporet af overnaturlige væsener 
– tag din klasse på en tidsrejse 200 år tilbage i tiden

Indtil begyndelsen af 1900-tallet forestillede de 
fleste mennesker i Danmark sig, at naturen var 
befolket af overnaturlige væsener. Man mente, 
at der i bakkerne boede bjergfolk eller trolde, og 
bønderne måtte passe på ikke at pløje for tæt på 
deres høje. Og i skovene boede ellefolkene og 

drengene skulle passe på ikke at indlade sig med 
de smukke ellepiger med hule rygge. Et møde 
med ellefolkene kunne nemlig gøre mennesker 
sindssyge. Og så var der nisserne på gårdene og 
åmænd, nøkker og havfruer i vandet.
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Tro og overtro i 1800-tallets Vestsjælland
Forløbet starter med en dagstur til Sorø Museum, 
hvor vi rejser 200 år tilbage i tiden. I bliver hentet 
på skolen af kulturbussen kl. 8 og er tilbage på 
skolen kl. 14.30. Bussen kører os til Sorø Museum 
og herfra fortsætter vi i samlet flok til Sorø 
Akademi, hvor eleverne deltager i en dialogbaseret 
introduktion til tro og overtro i 1800-tallets 
Danmark. 

B.S. Ingemann og sagnet om 
Djævelens Fodspor
På Sorø Akademi går vi en tur på Klosterkirkens 
kirkegård og hører sagnet om Djævelens 
fodspor og om B.S. Ingemanns overtro og 
”øjnevidneberetning” om overnaturlige 
fænomener på Akademiet. Vi undersøger, hvordan 
sanserne kombineret med tro og overtro har 
påvirket opfattelsen og forståelsen af den naturlige 
verden for mennesker for 200 år siden. Disse 
tanker perspektiveres til elevernes egen samtid.

Fordybelse: Hvem var ”de underjordiske ”
Tilbage på museet går vi i dybden med de 
underjordiske. Hvem er de, hvor møder vi dem, 
og hvorfor er de forskellige fortællinger om dem 
opstået? Eleverne prøver kræfter med emnet 
’sagn og vandrehistorier’ på egen krop og med 
overvejelser knyttet til deres eget liv. 

Englejagt i Sorø Klosterkirke 
I den sidste del af forløbet går vi på englejagt 
i Sorø Klosterkirke. Efter en kort introduktion til 
engletroen i 1800-tallet bliver eleverne delt op i 
grupper og udstyret med et englekort, som de skal 
bruge for at finde flest muligt engle i kirken. 

Kreativt værksted
Dagen afsluttes med et kreativt værksted, hvor 
eleverne har mulighed for at lave et af de væsener 
de har hørt om i naturmaterialer.

Fag: Dansk, historie, kristendomskundskab

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Elevhæfte i klassesæt
• Klassetur til Sorø med kulturbussen

Tilmelding: 15.8.21. Først til mølle.  
Begrænset antal pladser. 

Periode: Oktober-november og april-maj

Klassetrin:
 1.-3. klasse
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Havenisser på flugt! 
– Et julekalenderprojekt

Vi gentager succesen 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, hvor 
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. 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.

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

Video-julekalender om børn på flugt
Sideløbende med oplæsningen fra kalenderbogen 
indeholder projektet en elektronisk julekalender, 
hvor eleverne møder børn og unge, der fortæller 
om deres flugt til Danmark.

klip dine egne julehjerter

Gavemærker

Til:

Fra:

Til:
Fra:

Til:
Fra:

Til:

Fra:

Til:
Fra:

Til:
Fra:

Til:
Fra:

Til:
Fra:

Til:

Fra:

8 9



klip ud
 og hæ

ng dit 
julepyn

t op

Få besøg af en ung flygtning og 
planlæg klassens flugt!
Det er også muligt at få besøg af en tidligere 
flygtning, der fortæller eleverne historien om sin 
flugt, og hvordan det er at komme til et fremmed 
land som flygtning. Besøget varer 45 min. og 
er på dansk. De sidste 15 minutter er afsat til 
spørgsmål og dialog. Bestilling af besøg foregår 
via projektets side på SKKS´s hjemmeside www.
skks.dk! I forlængelse af besøget kan I vælge 
at eleverne gruppevis selv planlægger deres 
flugt med et story-line oplæg, der følger med 
undervisningsmaterialet.

Fag: Dansk og kristendomskundskab

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Kalenderbogen: Havenisserne flytter ind
• Juleklip skabeloner
• Video-julekalender
• Besøg på skolen af tidligere flygtning

Tilmelding: 15.11.21.

Periode: November-december.

Gavemærker

Til:

Fra:

Til:
Fra:

Til:
Fra:

Til:

Fra:

Til:
Fra:

Til:
Fra:

Til:
Fra:

Til:
Fra:

Til:

Fra:

klip dine eg
ne julehjert

er

klip dine egne julehjerter

Klassetrin:
 1.-3. klasse
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Sorg og Livsmod  
– når de mindste mister

Klimamaskinen   
– bliv en rigtig klima-kæmper

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg 
eller oplever svære udfordringer i familien, der 
påvirker deres livsmod. Sorg og livsmod er et 
undervisningsprojekt, der med udgangspunkt i to 
små tegnefilm giver eleverne forståelse og redskaber 
til at komme en trist ven i møde.

Fabel tegnefilm og ordblomst
Den lærerstyrede samtale i klassen sker med afsæt i 
fabel-tegnefilmen ”Maja har mistet sin far”. Gennem 
den opfølgende samtale i klassen guides eleverne til 
at sætte ord på de svære følelser og nå frem til større 
forståelse af, hvad sorg og livsmod er. Hvad sker 

der typisk med 
ens humør og 
energi, når man 
er i sorg? Hvordan 
føles det? Og hvordan kan 
man tage sorgen alvorligt, uden det bliver for tungt 
og ubærligt. Hver fase afsluttes med en opsamling 
i klassen. Vigtige eller nye ord skrives på et blad. 
Bladet/bladene sættes på en plakat med en bloms, 
som hænger i klassen, så blomsten til sidst står med 
mange blade.

Eleverne lærer om træernes betydning for klimaet 
ved at læse historien om en dreng, som vil bygge 
en maskine, der kan hjælpe klimaet. Trods sine store 
anstrengelser eksploderer hans nye opfindelse, 
inden den er klar til brug. Men heldigvis kommer 
en skovalf ham til hjælp, og snart finder han ud af, 
at opfindelsen allerede er opfundet – det er et træ. 
Hæftet beskriver klimaproblemet, men også hvad vi 
kan gøre for at komme det i møde – og viser børn, 
at de selv kan gøre noget for at skabe en mere 
bæredygtig fremtid, fx ved at plante træer.

Frøkasse og plantekit
Til projektet modtager klassen et plante-kit med 
udvalgte træfrø, bl.a kastanjer, så eleverne selv kan 
gå i gang med at så og plante træer. 

BLIV EN RIGTIG

Tilmelding via 

www.skks.dk
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Da vikingerne mødte Hvide Krist  
– en dag som barn i vikingetiden

Harry Potter – en dag på Hogwarts 
Skole for Heksekunster og Troldmandskab

Via elevhæftets fortælling om livet som barn i 
en vikingeborg får eleverne et alsidigt indblik 
i vikingernes hverdagsliv. Eleverne deltager 
efterfølgende i et udendørs undervisningsforløb 
ved Tissø eller Trelleborg, alt efter jeres præferencer i 
forhold til transport. Eleverne rejser 1000 år tilbage 
i tiden og lærer om dagliglivet i en vikingeborg 
set  i børnehøjde. Eleverne skal være med til at 
skrive med runer, tænde bål og bage fladbrød til 
ofringerne til vikingernes guder senere på dagen. 

Til sidst i forløbet 
ankommer en munk 
til vikingelejren og 
eleverne overværer 
et lille drama, hvor 
vikingehøvdingen og 
munken diskuterer 
hvis guder, der er 
de stærkeste. Selve 
aktivitetsdagen varer fra 
kl. 9-13.

I den første del af projektet læser læreren højt for 
eleverne af udvalgte dele af Harry Potter bøgerne. 
På denne måde får alle elever en fælles forståelse 
for Harry Potter universet og kender persongalleriet 
og de vigtigste temaer i plottet. Til denne del af 
projektet hører kopiark med de vigtigste personer 
og rum på Hogwarts, som eleverne kan farvelægge 
mens læreren læser højt.

Dumbledore byder velkommen til en 
rollespilsdag på Hogwarts
Den anden del af projektet foregår i den lokale 
kirke, hvor eleverne bydes velkommen af 

nøglebæreren Rubeus Hagrid og 
bliver ført ind i storsalen. Her må 
eleverne vente på, at de på skift bliver 
fordelt på de 4 kollegier af Fordelingshatten. Hver 
elev får en tryllestav og sit kollegiums skoleuniform 
og så begynder den 1. skoledag. Eleverne skal nu 
løse opgaver og klare udfordringer ved rollespillets 
6 poster. For hver post optjener holdet point og 
kan købe nyttige og magiske ting, der bruges i den 
afsluttende troldmandsduel. 

Tilmelding via 

www.skks.dk
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INDSKOLING 21-22 – Faste projekter:

Bibi og æbletræet 
”Bibi og æbletræet” er et tværfagligt undervisningsmateriale til indskolingen, der 
tager udgangspunkt i æbletræets cyklus og derefter perspektiverer til relevante 
bibelske fortællinger. Materialet tager afsæt i de fire årstider med fokus på 
æbletræets cyklus. Eleverne lærer om bestøvning og nedbrydning og får et indblik 
i de små insekters store betydning. Materialet indeholder 6 kendte børnesange, 
der kan synges i klassen. Det anbefales, at klassen ser filmen ”Bee Movie” til sidst 
i projektet. Filmen kan også deles op i ti afsnit og bruges i begyndelsen eller i 
slutningen af hver lektion.

Tror du på spøgelser
I forløbet arbejder eleverne med halloween fortællingen om ”StingyJack” 
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 deres muligheder for at 
hjælpe de levende i nutiden. Der medfølger en symbolkasse med 24 
udvalgte ting, der alle har en symbolsk betydning knyttet til halloween 
eller helgener fra de 4 fortællinger. Symbolkassen hjælper eleverne til at 
forstå, hvordan mange ting har en ekstra betydning.

Det magiske æble
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.

Tilmelding via 

www.skks.dk
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Mod med mere 
Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget, 
man har? Eller er det noget, man får? Projektet præsenterer eleverne for 
modets mange lag og udslag. Eleverne får kendskab til begreberne mod 
og livsmod samt en forståelse af de forskellige måder, hvorpå begreberne 
kan komme til udtryk i hverdagen, i litteraturen og i kristendommen. 
Projektet indledes af en kortfilm, hvor børn fortæller om mod og livsmod. 
Herefter arbejdes der med tre tekster af Astrid Lindgren og to bibelske 
fortællinger. Projektet afsluttes med et samtalespil, der med afsæt i den 
anvendte litteratur giver eleverne mulighed for at udforske mod og 
livsmod i en virkelighedsnær kontekst.

Han gik sig over sø og land 
I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med fem 
fortællinger fra Det Nye Testamente. 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 
foregår. Eleverne får på denne måde forståelse for, 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.

Lydspor
Som introduktion til projektet ser eleverne en ny animationsfilm, der fortæller, 
hvordan musikken kan gribe og forandre. I den lokale kirke møder eleverne 
organisten, der viser, hvordan orglet kan skabe forskellige stemninger. 
På skolen arbejder eleverne efterfølgende med fem bibelfortællinger: 
Noas ark, Jonas i hvalfisken, Moses i sivkurven, Marias historie og Den 
lamme i Kapernaum, som alle beskæftiger sig med grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål. 
Til projektet er udviklet en lydmaskine, hvor eleverne online sampler deres 
egen musikfortælling af effektlyde og stumper af orgelmusik.

Tilmelding via 

www.skks.dk
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De paralympiske lege 
– lær om sport og handicap

I projektet lærer eleverne, hvordan sport er 
med til at skabe håb, venskaber og livsglæde 
for børn med et handicap verden over.

Projektet er skræddersyet til at begynde skoleåret 
med og klæder eleverne på til at følge de danske 
deltagere ved De Paralympiske Lege i Tokyo den 
24. august til 5. september 2021. Den danske trup 
består af i alt 44 deltagere i 12 forskellige idrætter, 
bl.a. atletik, ridning, bordtennis og kørestolsrugby. 
Eleverne møder tre danske børn med et handicap 
og lærer, hvordan sporten er med til at skabe 
livskvalitet og venskaber i dagligdagen.

Sæt parasport på skemaet med 
Parasport Danmark
Forløbet begynder med en introduktion om de 
olympiske leges historie og en præsentation af 
Parasport Danmark og de 44 danske deltagere ved 
De Paralympiske Lege i Tokyo. Og så er det tid til 
at eleverne selv prøver kræfter med nogen af de 
paralympiske discipliner! I har mulighed for at få besøg 
af en idrætsudøver, der selv dyrker parasport og skal 
prøve kræfter med forskellige discipliner på skolen.

Parasport er sjovt, og mange af idrætterne kan man 
sagtens prøve, selv om man ikke har et handicap. 
Det kan give sjove oplevelser, værdifuld indsigt og 
anledning til gode snakke om, hvad det betyder at 
have et handicap. Hvor hurtigt kan man egentlig køre 
i en sportskørestol, og hvad sker der, når man tackler 
hinanden? Og hvor modig er man, når man skal 
forsvare et mål uden at kunne se, og der kommer en 
tung bold i høj fart susende mod en? Underviserne 
er tidligere eller nuværende idrætsudøvere med et 
handicap, som fortæller en personlig historie om, 
hvad parasporten betyder for dem.

Perspektivering – Med DHF på 
redningsaktion i Uganda
I den anden del af forløbet ”rejser” eleverne med 
Dansk Handicapforbund til Uganda og finder ud 
af, at den største gruppe børn, der lever uden 
skole- og fritidstilbudi verden, er børn med et 
handicap. Ofte bliver familier med et handicappet 
barn udskammet af landsbyen, fordi man opfatter 
det som en straf fra guderne og et problem for 
landsbyen. Derfor gemmer forældrene ofte børn 
med et handicap væk og børnene kommer derfor 
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sjældent i skole og kan derfor ikke få uddannelse 
og klare sig selv som voksne.

Det har Dansk Handicapforbund gjort noget ved. 
I over 20 år har de arbejdet for at sikre mennesker 
med et handicap skolegang og uddannelse. 
Eleverne lærer om vigtigheden af, at man samtidig 
med hjælpen også  påvirker de lokale og nationale 
myndigheder til at ændre opfattelse om det at 
have et handicap. Eleverne møder bl.a. pigen 
Pretty, der ikke måtte komme i skole for sin far og 
Judith, der trådte på en landmine, da familien 
flygtede fra the Lord Resistance Army, der angreb 
deres landsby.

Som afslutning på forløbet præsenteres klassen for 
en bredere definition af begrebet ”handicap”, og 
eleverne får til opgave at finde ud af hvem, der 
repræsenterer de handicappede i skolens elevråd 
og hvordan de selv kan være med til at gøre en 
forskel for børn med et handicap i DK.

Fag: Dansk, Idræt, historie, 
kristendomskundskab

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Besøg af Parasport Danmark på skolen
• Projekthjemmeside med materialer og 

opgaver

Tilmelding: 15.7.21.

Periode: September-oktober.

Klassetrin:
 4.-6. klasse
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Plant Håb! 
Kom ind i klimakampen: 
Plant et træ!

Du modtager et klassesæt med tre små elevbøger, 
der gør at eleverne bliver klogere på skoven og 
træernes betydning for klimaet. Først introduceres 
eleverne til klimakampen og træernes betydning 
for CO2 balancen. Det gøres ved læsning af 
hæftet ”Klimamaskinen”, hvor træernes betydning 
for klimaet forklares gennem tekst og billeder. Der 
perspektiveres til FN´s verdensmål og eleverne 
lærer om den danske klimalov og om hvordan, 
man kan være med til at indfri klimamål ved at 
plante ny skov i Danmark.

Elevhæfte med 12 træ-fabler
om skovens træer 
Dernæst læser eleverne ”Skovens træer”, som er 
en lille opslagsbog om tolv danske træer. For hvert 
træ er der en fabel, fakta, ideer til små aktiviteter 
og tegninger af blade, blomster, frø og frugter. 
Hæftet fungerer som en læsebog, der introducerer 
eleverne til 12 forskellige danske træsorter.

Flyt undervisningen ud i naturen 
med bogen ”Børn & Træer”
Til sidst vælger klassen at udforske træerne i 
naturen med med bogen Børn & Træer, der 
indeholder 12 forslag til ude-aktiviteter, der alle 
foregår ude i naturen. Til klassesættet hører 
en lærervejledning med udførlige forslag til 
undervisningsforløb for hver af de 12 temaer.

Eleverne planter ny skov i Nordskoven 
Hvornår skal træerne plantes, og hvilke træsorter 
skal helst plantes ved siden af hinanden? Hvad 
er et ammetræ? Og hvilke træer gør størst 

gavn i klimakampen? Disse og mange andre 
spørgsmål besvares i materialet, der danner optakt 
til, at eleverne selv er med til at plante træer i 
lokalområdet. 

Træplantningen foregår i november og april 
måned, og klassen får ved tilmelding til projektet 
mulighed for at vælge blandt flere datoer for 
plante-eventen.

I forbindelse med træplantningseventen møder 
eleverne ”en grøn præst”, der fortæller eleverne 
om Ask Ygdrasil, Livets Træ og andre vigtige træer i 
religionen og litteraturen.

Materialet indeholder:
• Lærervejledningen ”Børn & Træer” (272 s.)
• Klassesæt af: ”Klimamaskinen”, ”Skovens 

Træer” samt ”Børn og Træer”
• Lokal træplantningsaktivitet – klassen planter 

træer ude i naturen

Periode: September-november og april-juni.

Klassetrin:
 4.-6. klasse
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Grønland
- here we come!

Ny tegneserie introducerer eleverne 
til projektets tema
I 2021 er det 300 år siden, den dansk-norske 
missionær Hans Egede tog til Grønland 
for at udbrede luthersk kristendom blandt 
efterkommerne af de nordboere, der var taget 
derop i vikingetiden. Nordboerne var dog væk, 
og Hans Egede mødte i stedet det arktiske folk 
inuit. Det er dette religions- og kulturmøde og dets 
historiske følgevirkninger, som eleverne kommer 
til at arbejde med i projektet. Til denne del af 
projektet modtager alle deltagende klasser et 
klassesæt af en nyproduceret tegneserie. 

Hvad har Jesu fødsel med Ragnarok og 
Havets Moder at gøre?
Efter en kort præsentation af de to lande og de 
historiske forudsætninger for kristendommens 
komme til henholdsvis Danmark og Grønland 
arbejder eleverne med fortællingerne om 
Ragnarok, Jesus fødsel, død og opstandelse samt 
om Havets moder. 

Hvordan fejrer danske og grønlandske 
børn jul?
Som et konkret og nutidigt eksempel på et kultur- 
og religionsmøde sættes der derefter fokus på 
julen, som er en vigtig højtid i både dansk og 
grønlandsk kultur. Julens omdrejningspunkt er 
Jesus’ fødsel, men er der også spor af førkristne 
traditioner i julefejringerne? Det spørgsmål skal 
eleverne undersøge med afsæt i nogle små vox-
pops, hvor danske og grønlandske børn fortæller 
om, hvordan de fejrer højtiden. 

Aluu! – Hej!  Takuss! – Vi ses! 

Fag: Dansk, kristendomskundskab, historie 
og billedkunst

Periode: Oktober-november.  

Klassetrin:
 4.-6. klasse
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Sværdets Kraft – Tro, håb og 
kærlighed i korsriddertiden

Tag klassen på en eventyrlig tidsrejse til 1100-tallet 
og lær om korsriddertiden! I haven ved Pater 
Noster kirken på Oliebjerget udenfor Jerusalem 
står der en skulptur af to mænd. Ifølge teksten 
på latin og dansk er de to mænd et par danske 
brødre, der ligger begravet her. Brødrene hed 
Svend og Eskild. Svend var biskop over Viborg, 
og Eskild var kriger. De var draget på pilgrimsfærd 
til Jerusalem, men vendte ikke tilbage i live. Men 
hvem var de? Hvad bragte dem til Jerusalem? 
Og hvad gjorde de, siden de har fortjent at få en 
gravplads i kirkens gårdhave?

Med graphic novel af Jan Kjær
Svaret på dette får eleverne i arbejdet med 
udviklingsromanen ”Sværdets Kraft”, som Jan 
Kjær har skrevet til projektet. Projektet indeholder 
værklæsning af den nye roman, forslag til 
tekstanalyse, arbejde med korsriddertiden, 
historiske kilder og kildekritik. Desuden lægges der 
op til et arbejde med symboler som kors og vand 
på baggrund af bibelske tekster og kristne ritualer.

Mød korsridderen Eskild i Vor Frue Kirke 
eller på Antvorskov Klosterruin
I kan afslutte projektet med at teste klassens 
korsridderevner med et aktivitetsbesøg med 5 
forskellige læringsaktiviteter relateret til det, at 
kunne overleve på et korstog i Middelalderen. 
Forløbet varer 2 timer inkl. introduktion og 
afrunding. 
Aktivitetsdelen tilvælges når I melder jer til forløbet 
under projektets opslag på www.skks.dk

Materialet 
indeholder:
• Et undervisningsoplæg med 

undervisningsforløb og baggrundsstof
• Klassesæt af Jan Kjærs roman “Sværdets 

kraft”
• Et klassesæt af elevhæftet
• Adgang til projektets hjemmeside med bl.a. 

lydfiler af bogen. Lærerkursus mm.
• Klassens Aktivitetsdag ved Vor Frue Kirke 

eller Antvorskov Klosterruin

Fag: Kristendomskundskab, dansk og historie.

Periode: September-juni.

Antal lektioner: 10 lektioner samt 
8 lektioner til værklæsning

Klassetrin:
 4.-6. klasse
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Den store tidsrejse
Tag eleverne med på en tidsrejse 
gennem kirkens historie!
Gennem en nyproduceret tegneserie med 
børnene Ida og Alfred oplever eleverne en 
dramatisk fortælling om kirkens historie og 
kristendommens udvikling i Danmark gennem 
1000 år.

Eleverne får indblik i sammenhængen mellem 
kirkebygningens udseende og kristendommens 
udvikling. De møder vikingetidens trækirker, 
middelalderens romanske og gotiske landsby-
kirker, reformationstidens nye kirkeinventar, 
barokkens finurlige figurer og de moderne 
eksperimenterende kirkebygninger.

I forbindelse med projektet tilbydes eleverne 
et besøg i den lokale kirke, hvor de skal på 
skattejagt efter spor fra kristendommens 
historie.

Projektet afrundes med et kreativt forløb, 
hvor eleverne bygger flotte modelkirker fra 
forskellige tidsaldre. I forbindelse med det 
kreative produkt, har eleverne mulighed for 
at deltage i en konkurrence og vinde en tur 
til Roskilde Domkirke, hvor kongernes kirke 
udfoldes.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning med undervisningsplan
• Klassesæt af tegneserien
• Hjemmeside
• Kirkebesøg

Fag: Kristendomskundskab, dansk, historie  
og billedkunst

Antal lektioner: 8-10 lektioner

Periode: September-juni.

Klassetrin:
 4.-6. klasse

19



Grantræet 
– et eventyrligt juleprojekt

Skab julehygge i klassen med juleklip
og eventyr af H.C. Andersen
I første del af projektet lærer eleverne om H.C. 
Andersens liv og kreativitet gennem juleklip og 
højtlæsning. Det medfølgende juletræ samler 
klassen om opgaven med at pynte og skaber 
julestemning i klassen på H.C. Andersens vis. 

Der er i den første del af projektet lagt vægt på 
de praktiske og kreative læringsaktiviteter, når 
eleverne prøver kræfter med de medfølgende H.C. 
Andersen papirklippeark. Klippearkene er designet 
af Melike Fürstenberg med inspiration fra H.C. 
Andersens egne papirklip. Mens eleverne klipper 
kan læreren benytte bogen med de 7 jule-eventyr 
til højtlæsning. 

Eventyrværksted
I den anden del af forløbet skal eleverne selv 
digte et jule-eventyr på H.C. Andersens vis. Via 
oplægget om eventyrdigtning i lærervejledningen 
guider læreren eleverne til at slippe kreativiteten 
løs. I denne del af projektet inviteres eleverne 

også til at genfortælle 
oplevelser af året, der 
gik, som et eventyr. 
På denne måde lærer 
eleverne at bruge eventyrgenren til at sætte ord på 
egne livsoplevelser.

Det andet hovedmål i projektet er elevernes 
arbejde med at se og fortælle dele af deres egen 
livshistorie som kapitler i et eventyr. Her er der 
fokus på året der gik, og hvordan dette år blev 
helt anderledes end forventet da pandemien 
pludselig dukkede op. Elevernes arbejde med at 
genfortælle udvalgte dele af året der gik, suppleres 
med opgaven om at se og digte eventyrlige 
afslutninger i årets sidste måned. 

Som afslutning på projektet inviteres klassen til 
at bruge deres kreative produkter til at give en 
personlig julehilsen til deres bedsteforældre eller 
andre, der har særlig brug for en opmuntring i 
julemåneden.

Klippeark til børn 0. – 3. klasse
Sættet indeholder tre ark A3:

• Ét ark med 11 motiver til juletræspynt
• Ét ark med 1 motiv til en stjerne

• Ét ark med 2 motiver til et juletræ

 Grantræet - et rigtigt juleeventyr 
Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse, www.skks.dk, SKKS.

Copyright Melike Fürstenberg

Klip motiverne ud og farvelæg dem 
bagefter ligesom i en malebog.

 Grantræet - et rigtigt juleeventyr 
Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse, www.skks.dk, SKKS.

Copyright Melike Fürstenberg

 Grantræet - et rigtigt juleeventyr 
Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse, www.skks.dk, SKKS.

Copyright Melike Fürstenberg

Klip omridset af stjernen ud og farvelæg 
den bagefter ligesom i en malebog.

=

 Grantræet - et rigtigt juleeventyr 
Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse, www.skks.dk, SKKS.

Copyright Melike Fürstenberg

Klip begge juletræer ud. 

Klip en slids efter den stiplede linje midt i 
træet. 

Farvelæg nu både træet, julepynten og 
menneskerne som i en malebog.

Sæt til sidst begge dele fast i hinanden, i 
slidserne, så træet kan stå op.

Oversigt Oversigt
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H.C. Andersen JULE - konkurrence!
VIND en heldagstur med Egons Busser til H.C. 
Andersens Odense! Pynt klassens juletræ op 
med et H.C. Andersen tema og send et billede 
af træet til info@skks.dk og giv den emnet ”HCA-
julekonkurrence”! - så deltager I i konkurrencen 
(Husk at skrive jeres skole- og klassenavn på).
Der er 3 klasser der kan vinde. Vinderne bliver 
hentet på skolen og kørt til Odense Bymuseum 
med Egons Busser. Her kommer I på en guidet 
tur i H.C. Andersens fodspor og oplever hans 
fødehjem og barndomshjem mm. Turen ligger i 
maj måned og de 3 vinder-klasser får besked inden 
juleferien. Information om turens detaljer sendes 
på mail i god tid!

Materialet indeholder:
• Højtlæsningsbog med H.C. 

Andersens juleeventyr
• Gratis juletræ til klassen med LED lyskæde 

og juletræsfod!
• Lærervejledning
• H.C. Andersen juleklipskabeloner 
• Fotokonkurrence: VIND en klassetur til H.C. 

Andersens Odense

Fag: Dansk, natur/teknik, billedkunst og 
kristendomskundskab

Periode: November og december.

Klassetrin:
 4.-6. klasse

Klippeark til børn 0. – 3. klasse
Sættet indeholder tre ark A3:

• Ét ark med 11 motiver til juletræspynt
• Ét ark med 1 motiv til en stjerne

• Ét ark med 2 motiver til et juletræ

 Grantræet - et rigtigt juleeventyr 
Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse, www.skks.dk, SKKS.

Copyright Melike Fürstenberg

Klip motiverne ud og farvelæg dem 
bagefter ligesom i en malebog.

 Grantræet - et rigtigt juleeventyr 
Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse, www.skks.dk, SKKS.

Copyright Melike Fürstenberg

 Grantræet - et rigtigt juleeventyr 
Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse, www.skks.dk, SKKS.

Copyright Melike Fürstenberg

Klip omridset af stjernen ud og farvelæg 
den bagefter ligesom i en malebog.

=

 Grantræet - et rigtigt juleeventyr 
Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse, www.skks.dk, SKKS.

Copyright Melike Fürstenberg

Klip begge juletræer ud. 

Klip en slids efter den stiplede linje midt i 
træet. 

Farvelæg nu både træet, julepynten og 
menneskerne som i en malebog.

Sæt til sidst begge dele fast i hinanden, i 
slidserne, så træet kan stå op.

Oversigt Oversigt

Klippeark til børn 0. – 3. klasse
Sættet indeholder tre ark A3:

• Ét ark med 11 motiver til juletræspynt
• Ét ark med 1 motiv til en stjerne

• Ét ark med 2 motiver til et juletræ

 Grantræet - et rigtigt juleeventyr 
Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse, www.skks.dk, SKKS.

Copyright Melike Fürstenberg

Klip motiverne ud og farvelæg dem 
bagefter ligesom i en malebog.

 Grantræet - et rigtigt juleeventyr 
Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse, www.skks.dk, SKKS.

Copyright Melike Fürstenberg

 Grantræet - et rigtigt juleeventyr 
Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse, www.skks.dk, SKKS.

Copyright Melike Fürstenberg

Klip omridset af stjernen ud og farvelæg 
den bagefter ligesom i en malebog.

=

 Grantræet - et rigtigt juleeventyr 
Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse, www.skks.dk, SKKS.

Copyright Melike Fürstenberg

Klip begge juletræer ud. 

Klip en slids efter den stiplede linje midt i 
træet. 

Farvelæg nu både træet, julepynten og 
menneskerne som i en malebog.

Sæt til sidst begge dele fast i hinanden, i 
slidserne, så træet kan stå op.

Oversigt Oversigt

Juleklip
med H.C. Andersens papirklip

Klippeark til børn  0 - 3 klasse

Sådan gør du
• Klip motiverne ud

• Farvelæg med farveblyant eller tusch
• Dekorer evt. med perler og glimmer

• Hæng på snor når de er færdige

Copy Right Melike Fürstenberg

Juleklip
med H.C. Andersens papirklip

Klippeark til børn  3 - 6 klasse

Sådan gør du
• 

• 
• 

• Fold kartonen ud og sæt snor i.

Copy Right Melike Fürstenberg
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Tag klassen med til Hogwarts!
I den første del af projektet læser eleverne 
udvalgte dele af Harry Potter bøgerne, som sikrer, 
at alle elever har en fælles forståelse for Harry 
Potter universet og kender persongalleriet og de 
vigtigste temaer i plottet. De enkelte tekstuddrag 
er udvalgt således, at fortællingens endelige plot 
ikke afsløres. Læreren kan vælge om de korte 
tekstuddrag læses på dansk eller engelsk.

Rollespil: 
De fire kollegier kæmper mod hinanden!
Den anden del af projektet foregår i den lokale 
kirke, hvor eleverne bydes velkommen af 
nøglebæreren Rubeus Hagrid og bliver ført ind i 
storsalen. Her må eleverne vente på, at de på skift 
bliver fordelt på de 4 kollegier af Fordelingshatten 
– den talende hat, som kan læse andres tanker og 
evner, når den sidder på nogens hoved.
Når alle er blevet fordelt, har fået deres tryllestav 
og har klædt sig i sit kollegiums skoleuniform, så 
begynder den 1. skoledag. Eleverne skal nu løse 
opgaver og klare udfordringer ved rollespillets 6 
poster. For hver post optjener holdet point og kan 
købe nyttige og magiske ting, der bruges i den 
afsluttende troldmandsduel.

Dumbledore styrer afgangsfesten
Dagen afsluttes med en afgangsfest, hvor eleverne 
spiser madpakker, og Dumbledore holder tale. 
Til sidst tæller han pointene sammen og er 
dommer i den afsluttende troldmandsduel med 
repræsentanter for de 4 kollegier. I den afsluttende 

del af projektet arbejder eleverne videre i klassen 
med projektets materialer og bliver klogere på de 
to livsfilosofiske temaer ”kærlighed og had” samt 
”godt og ondt”.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning med kopiark
• Klassesæt med tryllestave og skoleuniformer
• Rollespilsevent på Hogwarts (i den lokale 

kirke)

Fag: Kristendomskundskab, dansk og engelsk.

Periode: Januar-juni.

Klassetrin:
 4.-6. klasse

En dag på Hogwarts
– Skole for Heksekunster og Troldmandskab
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Fællessangen har under Covid-19 fået en 
renæssance i Danmark. Vi fortsætter vores årlige 
tilbud om at eleverne lærer at synge sammen 
i projektet ”Et møde med den danske salme”. 
Årets tema i 2022 sætter fokus på den nye 
højskolesangbog og glæden ved fællessang. 
Hvad er det, der gør det godt at synge sammen? 
Undervejs i projektet kommer eleverne til at 
arbejde med følgende gamle og nye salmer:

Hold håbet op
Kære linedanser
Hil dig, frelser og forsoner
Op, al den ting, som Gud har gjort
Og Gud sang

Salmerne vil ligesom de andre år kunne 
øves i klassen ved hjælp af lydfiler med orgel 
akkompagnement og kor som er tilgængelige fra 
en projektets hjemmeside.

Ud over at eleverne lærer at synge salmerne og 
arbejder med teksterne, kommer de også til at 
arbejde med melodierne, og med hvad musik og 
sang kan gøre ved mennesker. Der er mulighed for 
at booke etbesøg i den lokale kirke, hvor eleverne 
synger salmerne med orgelledsagelse. Organisten 
vil desuden give en præsentation af orglet som 
instrument, og præsten vil tale med eleverne om 
årets tema.

Igen i år inviteres 
alle elever og deres 
lærere til en stor 
fællessang event i 
hhv. Vor Frue Kirke 
i Kalundborg og 
Skt. Mikkels Kirke 
i Slagelse. Her 
oplever eleverne det 
særlige fællesskab, 
det er at synge sammen i et kæmpe kor, ledsaget 
af det brusende orgel.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning med undervisningsforløb, 

tekster og noder

• Hjemmeside med indspilninger af projektets 
salmer og orgelmusik

• Årets salmeplakat

• Fællessang event i marts 2022 i hhv. Skt. 
Mikkels Kirke i Slagelse og Vor Frue Kirke i 
Kalundborg

Fag: Dansk, kristendomskundskab og musik

Periode: Februar-april.

Klassetrin:
 4.-6. klasse

Så syng da
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Helgi Daner
Vi har på opfordring valgt at 
udbyde det populære projekt 
om Helgi Daner igen, da vi 
måtte aflyse det i foråret pga. 
Covid-19 situationen. 

Med udgangspunkt i Josefine 
Ottesens roman Helgi Daner
Eleverne læser den forkortede 
udgave af den anmelderroste 
roman Helgi Daner og arbejder 
løbende med de tilhørende 
opgaver. 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.

Udendørs rollespils 
afslutning på projektet
Til projektet hører et rollespil, 
som eleverne skal gennemføre 
udendørs. Eleverne bliver 
inddelt i grupper og skal dyste 
mod hinanden ved seks poster 
med ridderprøver. Alle poster 
er bemandede og hvert hold 
dyster altid mod et andet hold 
i postens aktivitet. For valg af 
dato for rollespil, se projektets 
tilmeldingsblanket på hjemmesiden 
www.skks.dk

Fag: Kristendomskundskab, dansk, historie

Materialet indeholder:
• Lærervejledning.
• Klassesæt af den forkortede roman
• Spillekort til brug i klasseværelset
• Projektets hjemmeside med opgaver, link og 

ressourcer
• Rollespilsevent på Trelleborg Vikingeborg

Periode: Marts-maj.

Klassetrin:
 4.-6. klasse
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Klassetrin:
 4.-6. klasse

Børnearbejde før og nu
Forløbet begynder med en introduktion til 
børnelivet i Danmark for 100-150 år siden sat 
i en historisk kontekst i klassen via prpjektets 
powerpoint. Derefter tager klassen på læringstur 
til Slagelse Museum hvor eleverne oplever på egen 
krop hvordan det var at være barn i perioden 
1850-1920. Det var industrialiseringens tidsalder, 
og børn var en vigtig del af arbejdskraften.

TEMA besøg på Slagelse Museum
Det hele starter med at en landarbejderfamilie tager 
rejsen til byen i håb om bedre tider. Igennem en elev-
i-rolle øvelse oplever børnene, at livet på landet og 
livet i byen var hård kost for datidens børn. Eleverne 
bliver ført igennem museet, hvor de skal tage stilling 
til en arbejderfamilies dilemmaer, og hjælpe så godt 
de kan. Familiens udfordringer ender desværre altid 
med at børnene må tage arbejde på fabrikken. Her 
dyster de så i hold om at være de hurtigste og de 
mest kvalitetsbevidste arbejderbørn.

Forløbet inddrager det unikke historiske miljø på 
Slagelse Museum, hvor eleverne bevæger sig 
igennem ”fabrikshallen”, håndværkergaden og den 
gamle skole og ender i købmandsbutikken, hvor de 
kan omsætte deres hårdt tjente penge til de varer, 
som en arbejderfamilie havde brug for omkring 
århundredeskiftet. Vi reflekterer over de vilkår børn 
havde dengang, og perspektiverer til nutidens 
børnearbejdere. Vi inddrager ægte historiske 
genstande og kilder fra arkivet, til at levendegøre 
børnenes vilkår.

Børnekonventionen og udblik til verden
I den sidste del af projektet introduceres eleverne 
til et udvalg af steder i verden, hvor der i dag 
forekommer meget børnearbejde. Eleverne lærer 
om de forskellige problematikker, der ligger bag 
og hører om danske udviklingsorganisationer, der 
forsøger at hjælpe børnearbejderne til at komme 
i skole og få en uddannelse. Endelig lærer de om 
Børnekonventionen og dens betydning for børns 
livsvilkår i Danmark

Fag: Historie, kristendomskundskab

Materialet indeholder:
• Lærervejledning med opgave kopiark

• Powerpoint til 20 min. indtroduktion

• Tema besøg på Slagelse Museum

Periode: Januar og februar.
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MELLEMTRIN – Faste projekter:

Lindgren, leg og livsmod
Astrid Lindgrens forfatterskab er præget af optimisme og livsmod. Samtidig er hen-
des fortællinger kendt og elsket af de fleste børn og voksne. Projektet kombinerer 
en mini forfatterskabslæsning med faglig indsigt i begrebet livsmod gennem 
uddrag af kendte Astrid Lindgren fortællinger bl.a. fra Brødrene Løvehjerte, 
Ronja Røverdatter og Mio min Mio. Fortællingerne sættes i et kristendomsfagligt 
perspektiv gennem udvalgte salmer og bibel- tekster. Projektets læreprocesser 
formidles hovedsagelig gennem fortælling, spil og leg.

Flag og faner
I dette projekt bruges flagenes symbolske værdi til at få eleverne til at 
blive klogere på egne og andres værdier. Desuden kommer eleverne 
til at arbejde med de værdier, der har særlig betydning for dem selv.
Det sker med udgangspunkt i arbejdet med de symboler, eleverne 
finder i for-skellige flag, og de værdier, der knytter sig hertil. I 
projektet indgår også historiske fortællinger, hvor flag og faners 
betydning belyses.

Den lille prins
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. Temaerne hænger sammen indbyrdes og danner grundlag for de 
arbejdsopgaver, der indgår i materialet. De fire temaer er: 
• VENSKABER OG RELATIONER
• FORSKELLEN PÅ AT VÆRE BARN OG VOKSEN 
• DET, DER IKKE ER SYNLIGT FOR ØJET 
• NØJSOMHED OG GRÅDIGHED

Tilmelding via 

www.skks.dk
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Skabelse og undergang
Skabelse og Undergang i egyptiske, nordiske og jødisk/kristne 
myter sætter fokus på mytegenren og på, hvordan denne kan sige 
noget alment sandt om tilværelsen. Elev-erne skal arbejde med 
temaerne skabelse og undergang i tre mytespor for herigen-nem 
at få en opfattelse af forholdet mellem de to begreber som en 
grundlæggende rytme eller bølgebevægelse i tilværelsen. Eleverne 
præsenteres for klassisk kunst og tre små tegneserier med skabelse 
og undergang som emne. Til sidst eksemplificeres skabelses- og 
undergangstemaet i klassisk musik.

Reformation - teser, tro og tvivl 
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 forudsæt-ninger og konsekvenser for 
datidens mennesker. 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.

Paulus – tro og tolerance
Projektet sætter fokus på forholdet mellem religion og kultur i henholdsvis et 
nutidigt og et historisk perspektiv med bibelens Paulus som gennemgående 
figur. Projektet tager afsæt i et 3D-computerspil ”A Man with a Mission”. Via 
projektet IT-platform arbejder eleverne videre dels med Paulus via en scrapbog 
og dels med fire værksteder, der fører diskussionen om religion og kultur over i 
en nutidig sam-menhæng. 
Projektets materialer er tilgængelige for tilmeldte klasser på IT-platfor-men: 
www.troogtolerance.dk

Tilmelding via 

www.skks.dk
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Hvad svarer du når livet kalder? 
– FN´s verdensmålsprojekt

I dette projekt lærer eleverne om FN´s 
verdensmålsprojekt og møder to danske 
ildsjæle, som selv har forsøgt at redde nogen 
af de svageste børn, dem, der der omtales i 
verdensmålene som ”left behind”.

Fra karriere i København til 
Kolkattas slum
Den første ildsjæl de møder er Lisbeth Johansen, 
der forlod en lovende karriere i hotelbranchen 
for at rejse til slummen i Indien og hjælpe 
gadebørn ud af ekstrem fattigdom. I dag driver 
hun organisationen LittleBig Help, der med over 

70 ansatte arbejder for at 
hjælpe børn og kvinder 
ud af livet i slummen. 
*Eleverne læser Lisbeths 
egen fortælling om 
turen til Indien i bogen 
”Hvad svarer du, når 
livet kalder?” og lærer 
om de benspænd og 
udfordringer der er 
indbygget i indisk kultur 
og religion i forhold til at 
give hjælp til de fattige.

Fuglehuse i 
Danmark bliver til 

landsbyer i Burundi
Den anden ildsjæl eleverne møder er 

Thorkild, der valgte at bruge al sin fritid på at 

hjælpe flygtninge i Burundi, da han stoppede 
med at sejle som kaptajn på Sorebæltsfærgerne. I 
dag driver han organisationen ”Byg1by” sammen 
med sin hustru Kristine. Og Byg1by er en af de 
eneste danske ngo´er der hjælper med at genhuse 
flygtninge i Burundi, efter at landet sidste år 
krævede at nødhjælpsorganisationerne kun skulle 
ansatte medarbejdere fra landet selv. 

Meget tidligt i projektet fik Thorkild den idé at 
fundraise penge til Burundi ved at få danskere til 
at bygge og designe fuglehuse i Danmark og lade 
overskuddet gå til at bygge bæredygtige landsbyer 
til Burundis mange flygtninge. Eleverne inviteres 
til at være med til at lave fuglehuse i slutningen af 
forløbet.
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Eleverne udvikler deres egne 
nødhjælpsprojekter
Til sidst i projektet skal eleverne gruppevis 
udarbejde et forslag til et nødhjælpsprojekt som 
skal hjælpe en udvalgt gruppe ”left behind” i et af 
de to beskrevne lande. Grupperne laver også en 
præsentation af deres projekter og præsenterer 
dem til sidst for klassen. Der holdes afstemning 
om hvilket projekt eleverne tror vil fungere bedst i 
virkelighedens verden.

Fag: Dansk, historie, geografi, sløjd

Materialet indeholder:
• Lærervejledning

• Klassesæt med bogen  ”Hvad svarer du ….?”

• Projekternes hjemmesider med info, billeder 
og videoer

• Besøg i klassen af ambassadør fra 
projekterne

• Klassesæt med fuglehuse som byggesæt

Periode: Januar - juni.

Klassetrin:
 7.-9. klasse
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Religionsfriheden er en af de fundamentale 
menneskerettigheder, der kommer til udtryk i FN’s 
menneskerettighedskonvention. Hovedparten af 
medlemslandene har ratificeret konventionen. 
Men mange lande har ikke fulgt op med national 
lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis. 
Det betyder, at religionsfriheden rundt om i 
verden krænkes. Der findes mange 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 udforskningen af de mange 
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-platform 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.

Materialet indeholder:
• Undervisningsoplæg med lærervejledning, 

Baggrundsmateriale og elevopgaver. 
• Adgang til projekthjemmeside.
• Plakaten Livets landskab.
• Kirkebesøg

Fag:  Kristendomskundskab og dansk.

Periode: September-juni.

Antal lektioner: 9-15 lektioner.

På mission for FN
– Religionsfrihed verden rundt

Klassetrin:
 7.-9. klasse
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Efter et forår hvor verden pludselig gik i stå og 
Danmark blev ”lukket ned” for at forhindre en 
virus pandemi svømmer medierne igen over 
med skræmme-scenarier. Kommer der en anden 
runde med covid-19? Lammer en ny finanskrise 
verdensøkonomien? Osv. Osv. Grundet den helt 
særlige situation vi netop nu oplever os skrøbelige 
i, har vi valgt at genudbyde sidste års projekt 
om dystopier. Hvorfor fylder dystopier så meget i 
medierne og synes allestedsnærværende både i 
nyheder, film, litteratur og samfund. Og hvorfor 
fylder håbet og de gode nyheder så lidt?

Et tværfagligt projekt om frygt og håb
Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og 
inviterer til en refleksion over frygten og håbets 
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. Undervejs i forløbet 
præsenteres eleverne for en sammenligning 
af forestillinger og fortællinger om paradis og 
helvede, der findes i hhv.  i kristendom og islam. 

Ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen
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.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning

• Novelle af Kenneth Bøgh i klassesæt 

• Sæt med brætspil til spil i klassen 

• Adgang til projektets hjemmeside m. digitalt 
bibliotek

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: September-juni.

Antal lektioner: 10-14 lektioner

Går det hele ad helvede til?

Klassetrin:
 7.-9. klasse
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UDSKOLING – Faste projekter:

Bibelen som popmusik
Hvordan lyder de største af Bibelens fortællinger, når de musikalsk fortolkes 
af moderne danske kunstnere som fx Per Vers, Basim, Eivør og Dicte? Og 
hvordan stemmer de musikalske udtryk overens med de bibelske forlæg? 
Til arbejdet med i klassen medfølger en bog med tekster og præsentation 
af de medvirkende kun-stnere, samt en cd med de indspillede sange. 
Undervejs i forløbet skal eleverne læse, lytte og analysere tekster og musik. 
Forløbet munder ud i en spændende udfordring, hvor eleverne selv skal 
prøve kræfter med at fremstille en musikvideo til et kendt nummer.

I rosens navn
I 1986 blev Umberto Ecos roman, Rosens navn (1980), filmatiseret som en mid-
delalderkrimi. Eleverne skal ud fra filmen, finde tegn og spor, der belyser filmens 
pointer.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 forlæn-gelse 
heraf fortsætter undervisningen i detektivsporet med, at eleverne skal løse/tolke 
filmens bagvedliggende gåde: Hvorfor lader Eco det kloster, hvori filmen ud-spiller 
sig, brænde ned? Denne del af undervisningen er inspireret af spilfænomen-et 
”escape-rooms” og eleverne skal vha. en hjemmeside og ”indespærring” give deres 
bud på et svar herpå. 

Star Wars
Star Wars er et af de største populærkulturelle fænomener i nyere tid. 
Succesen skyldes ikke kun en fascination af rumskibe, eksotiske væsner og 
lyssværdsdueller, men også den mytologi 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 stifter eleverne bekendtskab med den 
nye religion ”jediisme”, som er inspireret direkte af Star Wars universet og har 
fået status som anerkendt trossamfund i USA.

Tilmelding via 

www.skks.dk
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Ved dine elever, hvor stor indflydelse de har på 
deres egen og hinandens digitale fortællinger? 
Med Kierkegaard på SoMe er et kristendomsfagligt 
projekt, hvor Søren Kierkegaard (1843-1855) 
holder et spejl op foran de unge og derved kan 
være en etisk guideline for deres dannelse og 
færden på de sociale medier.

Søren Kierkegaards dannelsesetik og 
cyberkulturen
Projektet sætter fokus på etik, moral, ansvarlighed 
og almen dannelse. Kierkegaard er derfor aktuel, 
fordi han bidrager med noget helt unikt til vores 
kulturelle dannelse, og hans filosofi er grundstenen 
i eksistentialismen. Med afsæt i Kierkegaards 
eksistensfilosofi bliver eleverne opmærksomme på, 
at de har pligt til at tage ansvar for det, de siger og 
gør. Ikke mindst for det de sender ud på de sociale 
medier, hvor det de skriver kan få uoverskuelige 
konsekvenser for både dem selv og andre.

I projektet arbejder eleverne bl.a. med:
• Søren Kierkegaards liv og eksistentialismens 

grundprincipper
• SMS-novellerne Update, X-factor, For evigt og Du 

skal! fra Mennesket er en Ø af Sangerinden og 
Den Søvnløse

• Den frihed og det ansvar, der ligger i det frie 
valg.

• Angsten, der følger med, når man har 
ansvaret for sit eget liv og skal tage ansvaret for 
konsekvenserne af ens valg også på de sociale 
medier.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning med undervisningsoplæg 

og baggrundsstof
• Klassesæt af tegneserie
• Mulighed for deltagelse i lærerkurset om 

Kierkegaard.

Fag: Kristendomskundskab

Periode: September-juni.

Antal lektioner: 6 lektioner

Klassetrin:
 7.-9. klasse

Kierkegaard på SoMe
– Et forløb om etik og digital dannelse
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Om SKKSOm SKKS
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, TILMELDING OG AFLEVERING
Al tilmelding foregår via vores hjemmeside 
www.skks.dk. Her kan du tilmelde din klasse under 

beskrivelsen af hver enkelt undervisningstilbud. 
Her finder du en tilmeldingsformular som du skal 
udfylde og sende ind til os. Tilmeldingsfristen er 
for de fleste projekter er den 31. august 2021. 
Projekt ”De paraolympiske lege” har dog fremskudt 
tilmeldingsfrist den 15. juli 2021. 

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.

KONTAKT
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: 

Frank 
Mobil: 40 22 01 91
Mail: frankrechter2@gmail.com

SPØRGSMÅL om 
tilmelding og 
udbringning af 
materialer:

Marianne 
Mobil: 60 30 80 05
Mail: mariannekistrup2@gmail.com
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Tidsplan projekter 2021-22Tidsplan projekter 2021-22
PROJEKTER KL sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun

Monstre på spil 1.-3.    x x x x x x x x

Overnaturlige væsener 1.-3.  x x     x x

Havenisser på flugt 1.-3.   x x      

Sorg og livsmod 1.-3. x x x x x x x x x x

Klimamaskinen 1.-3.  x x     x x

Harry Potter 1.-3.     x x     

Vikingerne og Hvide Krist 1.-3.        x x x

De paralympiske lege 4.-6. x x        

Plant håb 4.-6.  x x     x x 

Grønland 4.-6.  x x x       

Sværdets kraft 4.-6. x x x     x x x

Den store tidsrejse 4.-6. x x x x x x x x x x

Grantræet 4.-6.   x x     

En dag på Hogwarts 4.-6.     x x    

Så syng da 4.-6.      x x x  

Helgi Daner 4.-6.       x x x 

Børnearbejde før og nu 4.-6.     x x    

Hvad svarer du 7.-9.  x x     

På mission for FN 7.-9. x x x x x x x x x x

Går det hele  7.-9. x x x x x x x x x x

Kierkegaard på SoMe 7.-9. x x x x x x x x x x
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