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Forord
Kære Lærer!
Vi glæder os over igen at kunne tilbyde en
række tværfaglige undervisningsprojekter til fri
afbenyttelse i jeres klasser i skoleåret 2022-23.
Vi har i år valgt at udbyde to store TEMA-projekter,
et om H.C. Andersen og et om klimaet, hvor
der er udarbejdet undervisningsforløb til alle
grundskolens klassetrin. På denne måde kan de
to projekter også bruges til at arrangere en
temadag eller en temauge for hele skolen.
H.C. Andersen temaet udbyder vi i anledning af 200
års dagen for H.C. Andersens ankomst til Slagelse i
1822, helt præcis den 26. oktober.
Vi fejrer dagen med at invitere alle 0.-2. klasser i
Slagelse og Kalundborg kommuner til at synge med
Sigurd Barrett i Vestsjællands Teater. Sigurd er det
bedste bud på en nutidig digter, der med sange
og fantasifulde fortællinger når ud til alle børn og
barnlige sjæle. Så han optræder som H.C. Andersen,
og han har til lejligheden valgt fem af sine egne H.C.
Andersen sange, som han lærer eleverne at synge.
Samtidig fortæller han eventyret om H.C. Andersens
liv frit gendigtet efter ”Mit Livs Eventyr”. Vi har også
sørget for spændende og lærerige H.C. Andersen
forløb til mellemtrin og udskoling, som I kan læse
mere om på de første sider af årsplanen.
Det andet store temaprojekt hedder
”Klimakaravanen”. For mange børn bliver
klimanyheder til uafklarede spørgsmål om
fremtiden, som i værste fald kan medvirke til at
udvikle angst og usikkerhed.

Klimakaravanens primære
opgave er at udruste lærere
og skoler med en vifte af
forslag til undervisningsforløb om
klimaudfordringer og klimaløsninger.
Alle vejledninger, værkstedsforløb og elevopgaver
bliver samlet på Klimakaravanens hjemmeside
www.klimakaravanen.dk, hvor lærerne efter
modtagelse af password frit kan downloade
lærervejledninger, elevopgaver og skemaer mm.
Vi udbyder også en række tidligere projekter, som
stadig kan bestilles via vores hjemmeside
www.skks.dk. Vi har over 30 forskellige projekter
på lager.
Her finder du også en oversigt over hvilke af vores
projekter, der er Åben Skole forløb, hvor klasser
fra Slagelse Kommune tilbydes transport til det
eksterne undervisningssted.
Vi glæder os til at afvikle projekterne sammen med
jer og ønsker jer alle et godt og lærerigt skoleår
2022-23!
Med eventyrlige hilsner
Marianne & Frank
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“MIT LIVS EVENTYR”

Kort beskrivelse af
projektets indhold fordelt på fag:

Syng H.C. Andersen sange med Sigurd
Barrett i Vestsjællands Teater

Dansk: Eleverne arbejder mundtligt med
tre udvalgte H.C. Andersen eventyr og lærer
at bruge analysebegreber som helt, skurk,
fortæller, hjælper, modstander, heltens
mission m.fl.

- Syng og lær om H.C. Andersen
H.C. Andersen havde en ægte passion for teateret og
var en flittig teatergæst gennem hele sit liv. Onsdag
den 26. oktober 2022 fejrer vi 200 årsdagen for H.C.
Andersens ankomst til Slagelse og inviterer alle 0.-2.
klasser i Slagelse og Kalundborg kommuner til at
synge med Sigurd i Vestsjællands Teater.
Til lejligheden har Sigurd valgt fem af sine egne H.C.
Andersen sange, som han lærer eleverne at synge
samtidig med, at han fortæller eventyret om H. C.
Andersens liv frit gendigtet efter ”Mit Livs Eventyr”.
Forestillingerne varer 40 min. og afholdes onsdag
den 26. oktober kl. 10, 11 og 12.

Sigurds H.C.
Andersens eventyr
med opgavebog

Alle deltagende
klasser modtager et
sæt eventyrbøger
med Sigurds egne
genfortællinger af 30
udvalgte H.C. Andersen
eventyr samt noder,
tekster og lydfiler til
hans 12 H.C. Andersen
sange. Til materialet
hører også et eksemplar
af opgavebogen: ”100
lærerige opgaver til
Sigurd fortæller H.C.
Andersens eventyr”.

Kreativt forløb
med FriRUM-Lab

Der medfølger et klassesæt med natur- og genbrugsmaterialer samt forslag og vejledning til fremstilling
af de små eventyrteatre.
Klassetrin: 0.- 3. klasse
Periode: Oktober - november
Antal lektioner: 6-12
Fag: Dansk, musik, billedkunst og
kristendomskundskab
Materialet indeholder: Lærervejledning,
højtlæsningsbøgerne ”Sigurd fortæller H.C.
Andersens eventyr”, opgavebogen ”100 lærerige opgaver”, eventyr-LAB inklusiv genbrugsmaterialer i klassesæt, adgang til hjemmeside
med lydfiler m.m.

Musik: Eleverne lærer at synge fem af
Sigurds H. C. Andersen sange ved hjælp af
materialets lærervejledning eller hjemmeside,
hvor sangenes tekster, noder og lydfiler kan
downloades.
Billedkunst: Eleverne vælger et af materialets
H.C. Andersens eventyr og bygger små
eventyrteatre af genbrugsmaterialer.
Der medfølger et eventyr-LAB med
genbrugsmaterialer og vejledninger til
fremstilling af tre forskellige eventyrteatre.
Kristendomskundskab: Eleverne lærer tre
udvalgte lignelser fra Det Ny Testamente
og sammenligner dem med de tre eventyr.
Klassen kan også booke et besøg i den lokale
kirke og få fortalt, hvad H.C. Andersen troede
på, da han var dreng. Varighed en lektion.

I undervisningsprojektet indgår et kreativt
forløb udarbejdet af FriRUM-Lab,
der har lavet et værksted med
genbrugsmaterialer, hvor eleverne
lærer at fremstille deres eget
dukketeater. Eleverne arbejder
parvis og kan vælge mellem tre
eventyr, som de fremstiller figurer,
ting og baggrundsscenarier til.
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“MIT LIVS EVENTYR”

Klassetrin: 4.- 6. klasse

- H.C. Andersens liv - et eventyr i virkeligheden
I dette forløb til mellemtrinnet
bliver eleverne introduceret til
H.C. Andersens selvbiografier
og lærer, hvordan han
løbende digtede sin
livshistorie. Han skrev på en
måde, så hans liv kom til at
fremstå meningsfyldt og
med ham som den guds
benådede hovedperson og
helt.
Selv kalder han sin
selvbiografi for ”Mit Livs
Eventyr” og indleder sine
erindringer således: ”Mit liv er et
smukt eventyr, så rigt og lyksaligt.”

”Lykkens smed”

I første del af forløbet arbejder eleverne med
afsnittet ”Lykkens smed” i Bjarne Nielsen Brovsts
H.C. Andersen biografi, der dækker hans første
store livseventyr, da han som 14-årig rejser alene
til København for at starte en karriere på Det
Kongelige Teater.

På opdagelse i dit og andres livseventyr

H.C. Andersen var vild med at læse bøger, og bl.a.
fik han som dreng læst en del bøger om berømte
mænd, der var rejst ud i verden for at gøre en forskel.
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”Jeg læste en hel mængde biografier om
mænd, som gjorde et forunderligt
indtryk på mig. Det vakte min
fantasi for det eventyrlige ved
livet. Jeg tænkte mig livet selv
som et eventyr og glædede mig
til, at jeg også engang skulle
optræde som helt i det.”

Ti livseventyr

I forløbets anden del arbejder
eleverne med ti udvalgte
fortællinger om mennesker,
der ikke opgav håbet når de
mødte store udfordringer. Efter en
introduktion skal eleverne arbejde parvis
med en af de ti personers livseventyr, som
de skal sammenskrive og genfortælle for klassen
ledsaget af en PowerPoint præsentation.

Dit livs eventyr

Som afslutning på projektet skal eleverne finde
en svær situation eller periode i deres liv, som de
skal skrive om. Eleverne skal til sidst i opgaven
komme med deres personlige vurdering af, hvordan
familie, venner og troen på, at det ville lykkes, var
medvirkede til at få dem igennem udfordringerne og
ud på den anden side. Eleverne opfordres til at dele
deres eventyr med klassen til fælles inspiration.

Periode: Oktober - november
Antal lektioner: 6-12
Fag: Dansk og kristendomskundskab
Materialet indeholder: Lærervejledning,
klassesæt med ”Lykkens Smed”, hjemmeside
med fortællinger og billeder fra ti berømte
livseventyr.

Kort beskrivelse af projektets
indhold fordelt på fag:
Dansk: Eleverne arbejder med dagbogsgenren
relateret til H.C. Andersens måde at skrive sine
selvbiografier. Eleverne arbejder med skriftlig
og mundtlig fremstilling via deres PowerPoint
præsentationer af berømte menneskers
livseventyr.
Kristendomskundskab: Eleverne arbejder
med fem udvalgte fortællinger fra Det Nye
Testamente, hvor de skal arbejde sammen
parvis og komme med et bud på, hvilke
lag, der ligger mellem fortællingernes
begivenheder og den form, de nu har i
teksterne i vores Bibel. Klassen kan også booke
et foredrag om Bibelens tekster og deres
tilblivelseshistorie, varighed 45 min,
som afholdes på skolen.

Daniel Rye - et af forløbets ti livseventyr
Den unge danske fotograf Daniel Rye rejste i 2013 til Syrien for at dokumentere hverdagslivet i det krigsramte land. Daniel var sammen med sin lokale
guide Aya og sin chauffør, da han blev taget til fange og kastet ned i en kælder
uden sine briller og personlige ting, men med bind for øjnene og håndjern på.
Gidseltagerne troede angiveligt ikke på hans historie om, at han bare ville ind
og fotografere hverdagen i byen.
I 13 måneder blev han holdt fanget hos terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien. Daniels historie giver et
sjældent indblik i, hvordan mennesker på trods af modgang og fangenskab alligevel kan skabe venskaber og
bevare håbet under håbløse forhold. Men den indeholder også værdifulde sidefortællinger om, hvordan
Daniels familie hjemme i Danmark klarede at håndtere uvisheden og var med til at få ham løsladt.
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“KÆRLIG HILSEN H.C. ANDERSEN”
- Med H.C. Andersen på SoMe
H.C. ANDERSEN
- en sårbar person på medierne

H.C. Andersen på SoMe er et tværfagligt
undervisningsmateriale til udskolingen, hvor H.C.
Andersen bruges til at spejle elevernes praksis på de
sociale medier. Med udgangspunkt i H.C. Andersens
egen praksis i datidens medier skabes et rum, hvor
eleverne udfordres til at reflektere over deres ansvar
for at være på de sociale medier på en måde, så det
ikke går ud over andre.

Andersen vs. Kierkegaard på godt og ondt
Som optakt introduceres eleverne til H.C. Andersens
måde at give og modtage offentlig kritik på i
datidens trykte medier.

Eleverne præsenteres for en af de mest ubarmhjertige
og overrumplende angreb på H.C. Andersen, som kom
fra ingen anden end Søren Kierkegaard.
Eleverne arbejder med en lille tekstsamling med
citater, hvor de to verdensberømtheder kommenterer
hinandens udgivelser.
Denne del af forløbet afsluttes med en dialog i
klassen, hvor eleverne diskuterer, hvordan man
i dag kan tage ansvar på de sociale medier, hvor
negativt ladede ord og billeder kan få uoverskuelige
konsekvenser for både afsender og modtager.

Kærlige hilsen H.C. Andersen
- masken og spejlet

I anden del af forløbet arbejder eleverne med
manuskriptet og de 12 sange fra teaterstykket
”Kærlig hilsen H.C. Andersen” skrevet af skuespiller
Lars Bom. Stykket er en fængslende og rørende
fortælling om H.C. Andersens udfordringer med at
finde sig selv og realisere sine livsdrømme.
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Stykket er en mosaik af ægte H.C. Andersen digte og
citater sammensat til et musikdramatisk og intimt
portræt af en verdensberømt forfatter, der i mange år
kæmpede med at finde sin identitet og plads i livet.

Andersens profil på SoMe anno 2022

Til sidst skal eleverne komme med deres bud på,
hvilken profil H.C. Andersen ville have på de sociale
medier, hvis han levede som teenager i dag. Ville
han være en verdensberømt Youtuber og have
millioner af følgere på Instagram? Eller ville han være
en blogger med et begrænset publikum af eventyrnørder, der var kendt for at digte ”grønne” eventyr
om, hvordan vi skal passe på naturen? Eleverne
arbejder i grupper, og hvert hold laver en H.C.
Andersen profil på et eller flere af de sociale medier,
som de præsenterer og diskuterer i klassen til sidst.

Kort beskrivelse af
projektets indhold fordelt på fag:
Dansk: Eleverne arbejder med de sociale
medier som genre samt med tekstanalyse af
historiske tekster fra H.C. Andersens og Søren
Kierkegaards disput i det offentlige rum.
Kristendomskundskab: Eleverne arbejder
med etik og digital dannelse, hvor de udfordres
til at formulere konkrete regler for den gode
kommunikation på de sociale medier.
I den anden del af projektet er fokus på
de sociale mediers betydning for unges
identitetsdannelse anno 2022. Hvad sker
der med identitetsdannelsen, hvis elevernes
profiler og kommunikation på de sociale
medier udtrykker et urealistisk billede af,
hvem de er? Forløbet arbejder målrettet
med den del af folkeskolelovens
formålsparagraf, der handler om
elevernes alsidige dannelse.

Klassetrin: 7.- 10. klasse
Periode: Oktober - november
Antal lektioner: 6-12
Fag: Dansk og kristendomskundskab
Materialet indeholder: Lærervejledning,
klassesæt med H.C. Andersen tekster,
klassesæt med teaterstykket ”Kærlig hilsen H.C.
Andersen” af Lars Bom, adgang til hjemmeside
med bl.a. lydfiler til de 12 H.C. Andersen sange
samt supplerende materiale.
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Velkommen til Klimakaravanen
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Klimakaravanen 2030
- Grøn KREA-klasse

Grønne kreative undervisningsforløb til
indskolingen

Klimaforandringer er et emne, der er kommet for at
blive i børnenes og de voksnes verden. Det fylder i
medierne, i samtaler over middagsbordene og blandt
alle aldersgrupper inklusiv børn og unge. For mange
børn bliver klimanyheder til uafklarede spørgsmål
om fremtiden, som i værste fald kan medvirke til at
udvikle angst og usikkerhed.
Klimakaravanen er en samling af undervisningsforløb
om klimaet til alle grundskolens klassetrin, som
vi løbende udbyder og udvikler de kommende år.
Karavanen fungerer som et voksende lager af gode
undervisningsforløb, der kan bookes enkeltvis eller
kombineres, så det bliver til f.eks. en hel KLIMAtemadag for en eller flere klasser.

2030

Sammen om en grønnere fremtid

Stort udvalg af kreative genbrugs
værksteder udviklet af FriRUM-Lab

Til indskolingsklasserne har vi i samarbejde med
FriRUM-lab udviklet et stort udvalg af kreative
genbrugsværksteder, som I kan bestille som klassesæt.
Til hvert klassesæt hører der både redskaber og
genbrugsmaterialer, så I kan gå i gang med forløbet
med det samme. Her får eleverne lov at slippe
fantasien løs, når gamle LP-plader bliver forvandlet
til skåle, dåser lavet om til fyrfadslysestager og
brugte tallerkener og kopper bliver dekoreret med
poscatusser, så de får et nyt personligt design.
I vejledningen er der også forslag til, hvilke ting og
materialer I evt. kan supplere med og bede eleverne
om at skaffe inden I begynder forløbet.

Book et klassebesøg i den lokale
genbrugsbutik

Materialerne til genbrugsværkstederne er indsamlet
fra en række virksomheder i Slagelse og Kalundborg
kommuner og suppleret med udvalgte ting fra
de lokale genbrugsbutikker. I kan også booke et
formidlingsbesøg i en af de lokale genbrugsbutikker,
hvor eleverne lærer om genbrugsbutikkernes historie
og betydning for klimaet samt om hjælpen til de
udsatte samfundsgrupper, som overskuddet går til.
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NY hjemmeside med alle vejledninger,
Sammen om en grønnere fremtid
værkstedsbeskrivelser og inspiration

Alle vejledninger og elevopgaver bliver samlet på
Klimakaravanens hjemmeside:
www.klimakaravanen.dk, som forventes klar 1. juli 2022. Her kan I gå på
opdagelse i de mange forskellige klimaundervisningsforløb og sammensætte dem i
forhold til, hvilke fag I ønsker at inddrage.

Kort beskrivelse af projektets
indhold fordelt på fag:
Dansk: Eleverne kan vælge at
bruge læsebogen ”Klimamaskinen”
som optakt til arbejdet med
genbrugsværkstederne. Klimamaskinen
bestilles i klassesæt eller downloades via
Klimakaravanens hjemmeside.
Billedkunst: Eleverne skriver, tegner
og dekorerer på de fremstillede
genbrugsprodukter, og lærer om betydningen
af at re-designe når man skal lave nye
brugbare ting ud af genbrug.
Kristendomskundskab: Eleverne lærer om
betydningen af kirkens diakoni, det vil sige
dens engagement med at hjælpe samfundets
fattige og udsatte befolkningsgrupper.
Formidlingen foregår i forbindelse med
klassens besøg i den lokale genbrugsbutik,
hvor eleverne vil blive undervist i
genbrugsbutikkernes historie og funktion af
en formidler fra skole-kirketjenesten.

Lav en grøn udstilling og
bliv grøn KREA-klasse

Når klassen har arbejdet med et eller flere
af Klimakaravanens genbrugsværksteder,
kan I lave en udstilling med de
fremstillede ting på skolen og være med
til at inspirere andre til at arbejde med
genbrug. Tag billeder af jeres udstilling
og send dem ind til os i SKKS sammen
med en kort beskrivelse af, hvad I har
lavet. Så sender vi jer et flot diplom på, at I er blevet
”Grøn KREA-klasse 2022”. Og samtidig deltager I
i vores konkurrence om en grøn KREA-dag med
FriRUM-Lab i Vestsjællandscenteret med alt betalt.

Klassetrin: 0.- 3. klasse
Periode: september - maj
Antal lektioner: 6-12
Fag: Dansk, billedkunst og
kristendomskundskab
Materialet indeholder: Hjemmeside med
vejledninger og inspiration, genbrugs
værksteder inklusiv genbrugsmaterialer i
klassesæt, formidlingsbesøg i den lokale
genbrugsbutik, deltagelse i konkurrencen
”Grøn KREA-klasse”.
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Klimakaravanen 2030
- Vind, vejr og drageflyvning
Gør eleverne klimakloge med
matematikken som fokusfag!

Klimakaravanen til mellemtrinnet er
en samling af undervisningsforløb om
klimaet med fokus på elevernes evne
til at forstå mediernes formidling af
klimaet. Udover begrebsafklaringer
af klimadebattens grundlæggende
begreber inddrages matematikken som det centrale redskab i alle
klimaspørgsmål. Til dette bruges
undervisningsmaterialet ”Vindens Dag - Energi i
Matematikken” fra Forlaget Matematik med et stort
udvalg af oplæg og aktiviteter. Tilmeldte klasser får
yderligere fri adgang til platformen ”Matematikkens
Univers”, hvor eleverne parvis skal arbejde med
klimamatematik og løse opgaver relateret til de
globale klimaudfordringer.

Skræddersyede opgaver med
udgangspunkt i KLIMAX-filmene

I samarbejde med videnskab.dk arbejder eleverne
med en række af KLIMAX-filmene, der indeholder
skræddersyet formidling af klimaspørgsmål til
mellemtrinnets aldersgruppe. Filmene speakes af
ungdomsværterne Signe Kragh og Hamid Madjidi og
ledsages af opgaver med udgangspunkt i filmenes
temaer. Der medfølger også en række artikler, der er
udarbejdet i samarbejde med videnskab.dk, og som
matcher temaerne i KLIMAX-filmene.
12
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Stort tema
om vind og vejr

Book et klassebesøg
hos SK Forsyning
Sammen om en grønnere fremtid

2030

Sammen om en grønnere fremtid

Vindenergi er et særligt tema i Klimakaravanens
undervisningsmateriale til mellemtrinnet, hvor
eleverne lærer at foretage relevante målinger af
vind og vejr samt at fremstille små vindmøller.
Når eleverne har fremstillet vindmøllerne, skal de
bruges i deres vejrstation, hvor eleverne parvis
skal notere vejret over en periode og registrere
deres målinger i det medfølgende vejrskema.

Byg en drage og vær med i konkurrencen
om en tur til Experimentarium
Tilmeldte klasser kan også bestille et drageLab med opskrifter og genbrugsmaterialer
til at bygge forskellige typer drager på
skolen. Materialerne til drageværkstederne er indsamlet fra en række virksomheder i Slagelse og Kalundborg kommuner
og suppleret med udvalgte ting fra lokale
butikker. Eleverne arbejder parvis om at
bygge drager, som de skal filme, når er
kommet op at flyve i luften.
Filmen indsendes til os i SKKS som vedhæftet fil, og vi udtrækker tre vinderdrager,
hvor præmien er en tur for hele klassen til
Experimentarium.

I kan også booke et formidlingsbesøg hos
SK Forsyning i Slagelse, hvor klassen lærer
om, hvordan en større energiproducerende
virksomhed kan være med til at gøre en indsats
for at mindske klimabelastningen, når de
store forbrugsmængder af el og varme skal
produceres.

NY hjemmeside med vejledninger,
værkstedsbeskrivelser og inspiration

Alle vejledninger og elevopgaver bliver samlet på
hjemmesiden: www.klimakaravanen.dk, som
forventes klar 1. juli 2022. Her kan I gå på
opdagelse i de mange forskellige klimaundervisningsforløb og sammensætte dem i forhold til,
hvilke fag I ønsker at inddrage.

Kort beskrivelse af projektets
indhold fordelt på fag:
Dansk: Eleverne arbejder med skriftlig
og mundtlig formidling af fagtekster via
KLIMAX-filmene og de videnskabelige artikler
udarbejdet i samarbejde med videnskab.dk.
Matematik: Eleverne repeterer og udvikler
større forståelse for centrale matematiske begreber, når de præsenteres for opgaver og beregningsmodeller til måling af vejr og vind via
materialet ”Vindens Dag og Energi i Matematikken” og platformen ”Matematikkens Univers”.

Klassetrin: 4.- 6. klasse

Natur/teknik: Eleverne lærer at foretage
relevante målinger af vind og vejr samt at
fremstille små vindmøller.

Periode: september - maj

Kristendomskundskab: Eleverne lærer om
klimaforandringernes uretfærdige fordeling,
idet det ofte er i de fattigste områder af verden,
at klimaforandringerne rammer hårdest.
Eleverne præsenteres for et af Folkekirkens
Nødhjælps klimaprojekter og lærer, hvordan
man kan hjælpe den lokale befolkning til at
overleve midt i en klimakatastrofe.

Fag: Dansk, matematik, natur/teknik
og kristendomskundskab

Antal lektioner: 6-12

Materialet indeholder: Hjemmeside med
vejledninger og inspiration, genbrugsværksteder inklusiv genbrugsmaterialer i
klassesæt, formidlingsbesøg i den lokale
genbrugsbutik, deltagelse i konkurrencen
”Grøn KREA-klasse”.
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Klimakaravanen 2030
- Grøn verdensklasse - We can do it!
Klimaundervisning forankret i
videnskabelige artikler og film

Mange undersøgelser viser, at mediernes journalistik
om klimakrisen ofte fører til, at børn og unge føler
afmagt over for budskaberne om den fremskredne
opvarmning. Man kan hurtigt komme til at føle, at det
næsten er umuligt at redde klimaet og kloden, og at
de små ændringer af forbrugsvanerne i hverdagen
kan være lige meget. Med Klimakaravanens undervisningsforløb vil vi give eleverne en tro på, at vi sammen
kan gøre en forskel for at redde fremtidens klima.

2022 - Videnskabens år og fortidens
klimaforandringer

Året 2022 er udnævnt til videnskabens år, og hovedmålet med Klimakaravanens undervisningsforløb til
udskolingsklasser er at lære eleverne, hvordan positiv
formuleret viden og læringsaktiviteter er med til at
skabe håb, gåpåmod og en ”we can do it” oplevelse,
der udmønter sig i klassens fælles handling.
Alle undervisningsforløb indeholder forskningsbaseret viden ledsaget af praktiske læringsaktiviteter,
tilrettelagt som små videnskabelige forsøg.

2030

derne for at reducere
familiens klimaftryk
Sammen om en grønnere fremtid
og udarbejde en
spareplan. Til sidst
indsendes klassens samlede CO2 spareplan så
klassen deltager i konkurrencen om en gratis tur til
Niels Bohrs Instituttet.
Her besøger eleverne afdelingen ”Is og Klima”
og hører om instituttets store iskerneprojekt på
Grønland. Hvad fortæller iskernerne om fortidens
klimaforandringer, og hvad kan den viden bruges
til i arbejdet med fremtidens klima? Under besøget
bliver klassen vist rundt i den store iskerne opbevaringshal, og der vil være mulighed for at stille
spørgsmål til Instituttets formidlere.

Bliv grøn verdensklasse - og vind en
klassetur til Niels Bohrs Instituttet

Grøn verdensklasse er en konkurrence og formidlingsaktivitet, hvor klassens elever sendes på mission i deres eget hjem med spar-O-metre og andet
relevant måleudstyr. Her skal de undersøge mulighe14
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Forskerne ved Niels Bohr Instituttet er verdensledende indenfor
klimaforskning i iskerner, og de tre vinderklasser besøger
iskernernes skatkammer under besøget på Instituttet.

RED VERDEN forskningsartikler og
Sammen om en grønnere fremtid
KLIMAX-undervisningsfilm

I samarbejde med videnskab.dk arbejder eleverne
med KLIMAX-filmene, der indeholder skræddersyet
formidling af klimaspørgsmål til elever i udskolingen. Filmene speakes af ungdomsværterne Signe
Kragh og Hamid Madjidi og ledsages af opgaver
med udgangspunkt i filmenes temaer. Eleverne får
også adgang til videnskab.dk´s RED VERDEN artikel-

Kort beskrivelse af projektets
indhold fordelt på fag:
Dansk: Eleverne arbejder med skriftlig og
mundtlig formidling af fagtekster via KLIMAX-filmene og de videnskabelige artikler
og opgaver udarbejdet i samarbejde med
videnskab.dk.
Fysik/kemi: Eleverne arbejder med videnskabeligt baserede løsningsforslag til, hvordan vi i
fremtiden kan erstatte traditionelle produkter
med mere klimavenlige produkter. Fokus på
plantebaseret teknologi og viden om enzymers betydning f.eks. i forbindelse med nedbrydning eller om dannelse af plastik og andre
restprodukter.
Kristendomskundskab: Eleverne lærer om klimaforandringernes uretfærdige fordeling, idet
det ofte er i de fattigste områder af verden, at
klimaforandringerne rammer hårdest. Eleverne
præsenteres for tre af Folkekirkens Nødhjælps
klimaprojekter og lærer, hvordan man kan
hjælpe livstruede befolkningsgrupper med at
overleve en lokal klimakatastrofe.

samling, samt en række artikler, der er udarbejdet i
samarbejde med videnskab.dk, så deres ordforråd
matcher 7.- 9. klassetrin. Artiklernes emner er valgt,
så de matcher temaerne i KLIMAX-filmene.

Book et klassebesøg hos SK Forsyning

I kan også booke et formidlingsbesøg hos SK
Forsyning i Slagelse, hvor klassen lærer om,
hvordan en større energiproducerende virksomhed kan være med til at gøre en indsats for at
mindske klimabelastningen, når de store forbrugsmængder af el og varme skal produceres.

NY hjemmeside med alle vejledninger,
værkstedsbeskrivelser og inspiration

Alle vejledninger og elevopgaver bliver samlet på
hjemmesiden: www.klimakaravanen.dk, som
forventes klar 1. juli 2022. Her kan I gå på
opdagelse i de mange forskellige klimaundervisningsforløb og sammensætte dem i forhold til,
hvilke fag I ønsker at inddrage.

Klassetrin: 7.- 9. klasse
Periode: september - maj
Antal lektioner: 6-12
Fag: Dansk, fysik/kemi og
kristendomskundskab
Materialet indeholder: Hjemmeside med
vejledninger og inspiration, klassesæt med
spar-0-metre og måleudstyr til elevernes
klimamission i hjemmet, formidlingsbesøg hos
SK Forsyning, deltagelse i konkurrencen ”Grøn
verdensklasse”.
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Engelbert H og den sidste chance

- Kan duften af røræg og bacon redde verden?
Noget tyder på det, når man læser Kim Fupz
Aakesons billedroman om englen Engelbert H,
der bliver sendt til jorden for at frelse den på
syv dage. Gud bryder sig nemlig ikke om det,
som han dagligt ser i nyhederne.
Der er for meget krig, elendighed, ufred og
forurening. Og det skal stoppe. Lige nu! Ellers
må jorden ødelægges og en ny bygges op af
rare bibliotekarer og kattekillinger.

Eleverne arbejder
med intertekstualitet

I dette tværfaglige undervisningsforløb skal eleverne i første del læse bogen og arbejde danskfagligt med fortællingen om englen Engelbert H. Der
medfølger opgaveark til hvert af bogens kapitler.
Fortællingen er imidlertid bygget op omkring fire
fortællinger fra Det Gamle Testamente, som udgør
billedromanens intertekstuelle reference. Det drejer
sig om beretningerne om skabelsen, syndfloden,
ødelæggelsen af byerne Sodoma og Gomorra samt
historien om dommedagsprofeten Jonas, der skal
advare Nineves indbyggere.

16
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Book et plakat-Lab med natur- og
genbrugsmaterialer

I forløbets anden del arbejder eleverne med de
fire bibelske fortællinger, hvor de blandt andet
skal sammenligne Kim Fupz Aakesons versioner af
fortællingerne med de oprindelige versioner fra Det
Gamle Testamente.
Forløbet afsluttes med et kreativt produkt, hvor
eleverne skal lave en A3-plakat med et scenarie fra
bogen. I kan booke et plakat-lab med værktøj og
genbrugsmaterialer i klassesæt, når I tilmelder jer
på www.skks.dk.

Klassetrin: 3.- 5. klasse
Periode: september - maj

Kort beskrivelse af projektets
indhold fordelt på fag:
Dansk: Eleverne læser bogen og de fire
bibelske fortællinger og arbejder danskfagligt
med billedromanens intertekstuelle
opbygning.
Billedkunst: Eleverne laver kreative produkter
i form af A3-plakater, hvor de skaber et udtryk,
der rummer en af bogens scenarier. Eleverne
lærer at bruge natur- og genbrugsmaterialer i
den kreative proces med plakaten.
Kristendomskundskab: Eleverne introduceres
til billedromanens referencefortællinger fra
Det Gamle Testamente og lærer om forskellen
på Det Gamle og Det Nye Testamente.

Antal lektioner: 6-10
Fag: Dansk, billedkunst og
kristendomskundskab
Materialet indeholder: Lærervejledning,
klassesæt af billedromanen ”Engelbert H og
den sidste chance”.

ÅRSPLAN 2022-23 · skks.dk

17

LEM
MEL

TRIN

Eleverne arbejder med deres etiske
holdninger via forløbets dilemmaspil

Djævelens lærling

- Et etisk dilemmaprojekt om godt og ondt
Kenneth Bøgh Andersen er en dansk
børne- og ungdomsforfatter, som siden
2007 har arbejdet fuldtid som forfatter.
”Djævelens lærling” er det første bind i
Kenneths serie ”Den store djævlekrig”. I
serien følger vi Filip Engell, som virkelig
er en god dreng. Filip lyver ikke, han er
altid høflig, hjælpsom og flittig.
I projektet arbejder eleverne først
danskfagligt med seriens første bind
”Djævelens lærling”.

Hvordan virker
tilgivelse i praksis?

Eleverne skal i anden del af forløbet
arbejde med etik og moral med fokus på
begreberne godt og ondt. Det sker ved,
at eleverne introduceres til to historiske
begivenheder, hvor befolkningsgrupper
gennem længere tid har været i konflikt
og skadet hinanden indbyrdes. Eleverne
præsenteres her for begrebet tilgivelse og
lærer, hvordan tilgivelsens proces i de to
tilfælde har foregået rent praktisk.

Fortællingens etiske grundtema sættes i spil, da drengen Filip i begyndelsen af fortællingen bliver skubbet ud
foran en bil af skolens bølle og dør.

18
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● Hvordan kan man vide, at noget er godt, hvis
modsætningen ”ondt” ikke findes?

Klassetrin: 5.- 7. klasse
Periode: september - maj
Antal lektioner: 8-10
Fag: Dansk, historie og kristendomskundskab
Materialet indeholder: Lærervejledning,
klassesæt af romanen ”Djævelens Lærling” og
dilemmaspil i klassesæt til fem grupper.

● Hvad betyder tilgivelse, og hvordan fungerer
tilgivelse i praksis?

Kort beskrivelse af projektets
indhold fordelt på fag:
Dansk: Eleverne læser udvalgte dele af
bogen og arbejder danskfagligt med Kenneth
Bøgh Andersens brug af djævelfiguren i
fortællingens intertekstuelle opbygning.

Den gode dreng Filip bliver
Djævelens lærling

Nu står Filip pludselig foran helvedes
port. Og det viser sig, at den gode
og artige Filip er blevet hentet til
helvede af Djævelen selv, fordi han er
blevet syg og har brug for en efterfølger. I fortællingens videre forløb udfordres læserne nu til at tage stilling
til, hvad der er godt og ondt i Filips
nye job som Djævelens lærling.

Som afslutning på forløbet introduceres eleverne til
forløbets dilemmaspil, hvorefter de bliver udfordret
til at sætte deres egne etiske holdninger i spil.
Spillet er bygget op, så eleverne bliver sat til at
tænke og reflektere over romanens centrale etiske
grundspørgsmål. F.eks.:

Historie: Eleverne præsenteres for
Sandhedskommissionen, Truth and
Reconciliation Commission of South Africa, der
arbejdede i perioden 1995-2001 med at skabe
forsoning mellem sorte og hvide i Sydafrika.

Sandhedskommissionens arbejde blev afgørende for forsoningsprocessen
efter apartheitstyret i 90’ernes Sydafrika., Her ses afhøringen af det første vidne
den 15. april 1996. Kommissionens høringer blev ledet af tidligere ærkebiskop
Desmond Tutu, som ses længst til højre i billedet.

Kristendomskundskab: Eleverne introduceres til romanens referencefortællinger om
Djævelen i Det Gamle og Det Nye Testamente
og undersøger, hvilke bibelske fortællinger
forfatteren bruger til at skabe fortællingens
Djævel med. Eleverne arbejder med egne
etiske holdninger via forløbets dilemmaspil.
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Hvælvingens hemmeligheder
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- Tag på opdagelse i Ikirkernes
kalkmalerier
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farvestrålende kalkmalerier. I projektet lærer
eleverne, hvordan billederne i middelalderen havde
en ekstra betydning for almindelige mennesker. Her
fungerede billederne som allegorier. F.eks. betyder
en enhjørning uskyld og et timeglas betyder død.

Klassetrin: 4.- 6. klasse

I perioden 1050-1250 blev der bygget mere
end 2.000 kirker. Sandsynligvis er alle disse
kirker blevet udsmykket med kalkmalerier, og
man malede kalkmalerier gennem hele middelalderen. De middelalderlige kalkmalerier
findes næsten udelukkende bevaret i kirker, da
de verdslige bygninger fra perioden enten er
helt væk eller forvandlet. Reformationstidens
overkalkninger har bidraget til at bevare billederne, så bl.a. derfor har Danmark i dag en stor
og fin samling af kalkmalerier.

Periode: september - maj

N
LEGENDE

Nyt digitalt billedværktøj med
animationer af kalkmalerier

Med en kort nyproduceret film, hvor kalkmalerierne
ved hjælp af animation bliver gjort både
forståelige og levende, guides eleverne til at
opdage betydningsfulde motiver i kalkmalerierne
og kende til de mest almindelige motivers
overførte betydninger. Billederne afslører også
sammenhænge og sandheder om middelalderens
status- og magtforhold eller om datidens tro på
overnaturlige væsener og disses indblanding i
menneskelivet og historiens gang.

Kalkmalerier fra middelalderen

Kort beskrivelse af projektets
indhold fordelt på fag:

t

Dansk: Eleverne læser de tre helgentegneserier og sammenligner tegneserier og kalkmalerier som to tidsperioders forskellige måder at
fortælle med billeder på.

om Kristoffer

om Kristoffer

Almindelige mennesker
i senmiddelalderen
brugte
1
Kristoffer
enden om
g
Le
billederne til at forstærke deres personlige tro på
engle og helgener, så de kunne bede dem om
hjælp og trække på deres overnaturlige kræfter.
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Eleverne fremstiller egne
billedfortællinger på gipsplade

Forløbet afsluttes med et kalkmaleriværksted, hvor
klassen kan bestille et klassesæt af gipsplader, som
de skal lave deres egne billedfortællinger på med
akvarel- eller akrylmaling.

Kristendomskundskab: Eleverne introduceres til middelalderens tro og overtro, som
den kommer til udtryk i kirkernes
kalkmalerier.

3

toffer 3

Helgenfortællinger og
helgenbilledernes magi

Materialet indeholder:
Lærervejledning og adgang til
projektets hjemmeside, hvor filmen
findes.
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Legenden

Legenden

Fag: Dansk, kristendomskundskab
og billedkunst
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OM KRIS

pe havde tage
ydende kæm
ville tjene
En frygtindg
, at han kun
den beslutning mægtigste herre...
verdens aller

Folk valfartede derfor til de kirker, der havde mange
helgenbilleder og relikvier. I løbet af middelalderen
opfattes billedet af helgenerne efterhånden som
helligt og tillægges magisk kraft til at bekæmpe
sygdomme og andre problemer. I anden del af
projektet præsenteres eleverne for tre udvalgte
helgenfortællinger, som er illustreret af Ingo Milton
og fungerer som selvstændige tegneserier.

Antal lektioner: 6-12
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Billedkunst: Eleverne fremstiller
egne kalkmalerier på gipsplade med
akryl eller akvarelfarve.
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STJERNER

- Et møde med den danske salme 2023
Hvem har ikke oplevet at blive forundret og
fascineret af nattens stjernehimmel? En fascination,
som har resulteret i megen naturvidenskabelig
forskning, men som også har inspireret utallige
sang- og salmeforfattere gennem tiden.

Et tværfagligt forløb om stjernernes
betydning i natur og kultur

”Et møde med den danske salme 2023” sætter fokus
på stjerner. I introduktionen kommer eleverne til at
arbejde med en naturvidenskabelig forklaring på,
hvad en stjerne egentlig er, og derefter dykker de
ned i stjernens brug og betydning i fem konkrete
salmer.

”Stjerner” er således et tværfagligt forløb mellem
kristendomskundskab, musik og natur/teknik.
I projektet skal eleverne synge og arbejde med
følgende fem salmer:
✶ Dejlig er den himmel blå
✶ I østen stiger solen op
✶ Du, som har tændt millioner af stjerner
✶ Hold håbet op
✶ Spænd over os dit himmelsegl

Projekthjemmeside med tekster
og lydfiler

Salmerne vil ligesom de øvrige år blive indspillet
af et udvalgt børnekor og være tilgængelige
som lydfiler på projektets hjemmeside. Her bliver
eleverne også præsenteret for orgelmusik, som
passer til temaet. Desuden laver tegneren Peter
Madsen en plakat til projektet, som medfølger til
de tilmeldte klasser. Som en del af forløbet inviteres
klassen til at komme og øve salmerne sammen med
organisten i den lokale kirke.
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Stor fællessang afslutning i Sct.
Mikkels Kirke og Vor Frue Kirke
Igen i år inviteres alle elever og deres lærere
til en stor fællessang event i hhv. Vor Frue
Kirke i Kalundborg og Sct. Mikkels Kirke i
Slagelse. Her oplever eleverne det særlige
fællesskab, det er at synge sammen i et
kæmpe kor, ledsaget af det brusende orgel.

Kort beskrivelse af projektets
indhold fordelt på fag:

Klassetrin: 3.- 5. klasse

Kristendomskundskab: Eleverne introduceres til stjernernes brug og betydning i de
fem salmer. Der perspektiveres til fortællingen
om de tre vise mænd, der finder Jesus ved at
navigere via en ledestjerne. Der er mulighed
for at tilvælge et miniforløb om stjernetegns
funktion i horoskoper på to lektioner.

Periode: Januar - maj 2023
Antal lektioner: 6-10
Fag: Kristendomskundskab, musik og natur/
teknik
Materialet indeholder: Lærervejledning
med baggrundsmateriale og konkrete
undervisningsforslag samt tekster og noder,
hjemmeside med indspilninger af projektets
salmer og orgelmusik, årets salmeplakat og
tilbud om lokalt kirkebesøg.

Musik: Eleverne lærer at synge salmer akkompagneret til orgel, og alt efter musiklærerens
ambitioner er der mulighed for at træne nodelæsning og stemmetræning via filerne på projektets hjemmeside. Ved booking af et Åben
Skole besøg i den lokale kirke har eleverne
mulighed for at få en introduktion til orgelet
som instrument af den lokale kirkes organist.
Natur/teknik: Eleverne lærer om udvalgte
stjerner og planeters størrelse og placering i
forhold til jorden og solsystemet.
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Hvidstengruppen

- Nogle må dø, for at andre kan leve
I dette undervisningsmateriale sættes eleverne
i proces med at opdage egne etiske holdninger
i forhold til situationer, hvor det gælder liv eller
død. Der tages udgangspunkt i filmen ”Hvidsten
Gruppen”, der bygger på den autentiske beretning
om en gruppe danske modstandsfolk, der sætter
livet på spil under den tyske besættelse fra marts
1943 til marts 1944. Forløbet indledes med
elevernes arbejde med filmen. Til filmens fem dele
hører elevark, der indeholder en række spørgsmål
og opgaver, som eleverne skal arbejde mundtligt
med parvis og besvare skriftligt enkeltvis.

Derefter følger et etisk dilemma forløb, hvor
eleverne guides på en historisk research, hvor
de skal arbejde parvis med at beskrive gruppens
historiske persongalleri. Eleverne skal spejle sig i
den historiske person, de har skildret, og forestille
sig, at de er den pågældende person og skrive en
redegørelse for, hvad de ville have gjort. Hvem af
eleverne ville have været med i Hvidstengruppen,
og hvem ville have gjort noget andet for at
modarbejde besættelsesmagten?
Hvem ville have været mere forsigtig, og hvem
ville have sagt nej til at være med? Eleverne skriver
en sides redegørelse om deres valg, der også
indeholder referencer til egne etiske værdier og
grundholdninger. Det er op til læreren, om der skal
afsluttes med en frivillig præsentation af elevernes
valg i plenum.

Klassetur til ”De Hvide Busser” i Korsør

Gudrun Fiil og Ole Geisler foran Hvidsten Kro. Under
besættelsen medvirkede Gudrun Fiil i modstandskampen
ved at sørge for kost og logi, ligesom hun var hjælper i en af
modtagergrupperne. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv
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I filmens fortsættelse ”Hvidstengruppen - de
efterladte” fra 2021 ser man, hvordan to af de
kvindelige medlemmer af Hvidstengruppen bliver
hentet hjem af De Hvide Busser. Som afslutning
på projektet inviteres klassen til at se en af filmens
hvide busser på Danmarks Busmuseum i Korsør,
hvor de også hører om de 125 hvidmalede bussers
chauffører, der på trods af livsfare viste mod og
opfindsomhed for at redde de overlevende fanger
fra koncentrationslejrene.

På museet præsenteres eleverne også for en
rekonstruktion af den berømte gasgenerator, der
blev monteret på busserne, så de kunne køre på
brænde, når der ikke kunne skaffes benzin. Besøget
på museet bookes i forbindelse med tilmeldingen
på www.skks.dk.

Hvidstengruppen var en dansk modstandsgruppe, som var aktiv under Danmarks
besættelse fra marts 1943 til marts 1944.
Gruppens arbejde og relationer var centreret omkring Hvidsten Kro mellem Mariager
og Randers, og den modtog britiske våben
og danske agenter i britisk tjeneste nedkastet med faldskærm. Gruppens aktiviteter i
april og maj 1943 bidrog væsentligt til den
skærpelse af den danske modstandskamp,
der fandt sted hen over sommeren 1943.

Klassetrin: 7.- 10. klasse
Periode: Januar-maj 2023
Antal lektioner: 8-10
Fag: Historie og kristendomskundskab
Materialet Indeholder: Lærervejledning,
klassesæt med opgaveark til filmen,
PowerPoint præsentation med introduktion
til etik og etiske dilemmaer, Åben Skole
klassetur til Danmarks Busmuseum i Korsør.

Kort beskrivelse af projektets
indhold fordelt på fag:
Historie: Eleverne lærer om modstandsbevægelsens samarbejde med englænderne under
krigen samt om værnemagtens indgriben i
danskernes dagligliv.
Kristendomskundskab: Filmen bruges i dette
fag primært til at arbejde med etik og livsfilosofi. Der er fokus på elevernes refleksion over
egne etiske positioner sat i spil af filmens mange dilemmaer. Arbejdet med etikken er delt op
i tre faser:
Før filmen: Hvad er etik? Hvad er et dilemma?
Læreren kan bruge materialets PowerPoint om
etik.
Arbejdet med filmen: Eleverne lærer at finde
egne etiske positioner gennem filmens mange
etiske dilemmaer. Hvilke dilemmaer er der i
filmen? Hvilke motiver driver personerne til
deres handlinger? Kunne de have handlet anderledes? Handler de rigtigt eller forkert?
Efter filmen: Kontekstualisering: Hvor kan vi
genfinde filmens dilemmaer i nutidige konflikter og krige?
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Om SKKS
Skole-kirketjenesten 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.

Tidsplan projekter 2022-23
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.
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. 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:

SPØRGSMÅL om
tilmelding og
udbringning af
materialer:

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

Marianne
Mobil: 60 30 80 05
Mail: mariannekistrup2@gmail.com
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PROJEKTER

KL

sep

”MIT LIVS EVENTYR”
- Syng og lær om H.C. Andersen

0.-3.		 X

”MIT LIVS EVENTYR” - H.C. Andersens liv 4.-6.		
- et eventyr i virkeligheden

okt

nov dec

jan

feb

mar apr

maj jun

X

X

X

”KÆRLIG HILSEN H.C. ANDERSEN”
- Med H.C. Andersen på SoMe

7.-10.		 X

X

Klimakaravanen 2030
- Grøn KREA-klasse

0.-3.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Klimakaravanen 2030
- Vind, vejr og drageflyvning

4.-6.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Klimakaravanen 2030
- Grøn verdensklasse - We can do it!

7.-9.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Engelbert H og den sidste chance

3.-5.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hvælvingens hemmeligheder

4.-6.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Djævelens lærling

5.-7.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stjerner

3.-5.					 X

X

X

X

X

Hvidstengruppen - Nogle må dø,
for at andre kan leve

7.-10.					

X

X

X

X

X
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Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse

www.skks.dk • info@skks.dk

