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Skole-kirkesamarbejdet ved Skagen Kirke
Hermed inviterer vi skolerne til at benytte vores tilbud om undervisning i Skagen Kirke.
Kom og se kirken, mød personalet og hør om forskellige emner, som har med kirke og kristendom at
gøre.
Vi har sammensat nogle undervisningsforløb, der kan benyttes på forskellige klassetrin som led i
skolens undervisning i f.eks. faget kristendomskundskab.
Da både folkeskolen og folkekirken har en forpligtelse til at oplyse om kristendom, vil vi fra Skagen
Kirke meget gerne i samarbejde med jer om denne opgave.
Af programmet fremgår det, hvor lang tid de enkelte undervisningsforløb varer. I tiden er altid
indlagt transporttiden til og fra kirken.
Rent praktisk aftales besøget med
Kirke – og Kulturmedarbejder
Anne-Gerda Tvilling
Tlf. 23 46 03 41
Mail: smh@skagenkirke.dk

Med venlig hilsen
Skagen kirke og
Kirke – og Kulturmedarbejder (KK)
Anne-Gerda Tvilling

”Grundtanken bag skolekirke-samarbejdet er netop
at give eleverne indtryk
ved at sætte kød og blod,
ord og toner, mursten og
billeder på begreberne kirke
og kristendom, for at give
dem håndgribelige indtryk
af det, som lærebøger og
undervisningen i
klasselokalet handler om”
Citat fra ”Kirken i dag” nr.3 - 2004

Skole-kirkesamarbejde

2019/20 – Skagen Kirke

Hvis der er ønsker til andre emner i forbindelse med skole-kirkesamarbejdet, end dem der er skitseret
nedenunder, så er I meget velkomne til at henvende jer til Anne-Gerda Tvilling. Det kan være at formen,
tidsrammen eller indholdet ikke lige passer ind i jeres klasse/hold, så lad os snakke om det og sammensætte
et forløb, som passer til jeres ønsker.

0.– 2. kl.:
Centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente, fortælles vha.
drama og rekvisitter
(2 undervisningstimer)
Der kan laves en aftale mellem læreren og KK, om hvilke
fortællinger der arbejdes med.
KK

I fortællingen om David møder man
den store og frygtindgydende Goliat

Påskevandring (2 undervisningstimer)
Påskevandringen kan enten være en fortælling/dramatisering af påskens begivenheder, hvor vi samtidig
bevæger os rundt i kirken, på kirkens loft m.m. og/eller der kan arbejdes med påsken ved kirkens Påskedug,
som er placeret i kirkens midtergang. Her gives forskellige sanseindtryk og opgaver, imens der fortælles om
påskedagenes begivenheder.
KK (uge 12, 13 og 14 2020)
Allehelgen/Halloween – om død og begravelse (2 undervisningstimer)
Dette undervisningsforløb er udformet som et løb, der giver anledning til i evt. mindre grupper og vha.
billeder, musik og samtale at give eleverne plads til at tale om det triste og det uhyggelige og det, man godt
kan være lidt bange for.
KK

Mellemtrin:
3. kl.

Bibeleventyret Gammel Testamente (3 x 2 undervisningstimer)
Se særskilt beskrivelse/program
KK

3. kl.

Minikonfirmander (eleverne kommer selv efter den almindelige skoledag)
KK

4.kl.

Symboler i kirken og dens verden (2 undervisningstimer)
– vi går på jagt på Skagen kirkegård og i Skagen kirke efter symboler, der snakkes generelt
om kristendommens symboler, og vi arbejder kreativt med emnet.
KK

4. kl.

Bibeleventyret Ny Testamente (3 x 2 undervisningstimer)
Se særskilt beskrivelse/program.
KK
Bibeleventyret 4. kl med fortællingen om
Påske, hvor vi sidder omkring ”påskebordet”.

5. kl.

De kristne grundbegreber (2 undervisningstimer)
Vi ser nærmere på kristendommens mest centrale grundbegreber som synd, nåde, velsignelse
osv. Igennem forskellige aktiviteter undersøger vi hvad begreberne betyder og sætter ord,
synonymer og billeder på, hvad vi forstår ved begreberne.

5. kl.

Salmesang i kirken (2 undervisningstimer)
Vi synger gamle og nye salmer, slapper af på kirkebænken til god musik, bevæger os til
salmer og ser om vi kan finde rytmen. Genren gospel vil også blive præsenteret for eleverne.
Organist og KK

6. kl.

Kirkekunst under lup (2 undervisningstimer)
Vi ser nærmere på Skagen kirkes kunst og kunst fra andre kirker. Igennem samtale,
diskussion og praktiske aktiviteter gives indblik i den religiøse kunst og de fortællinger, der
findes deri. Eleverne udfordres til selv at sætte ord på hvad kunsten i kirken fortæller dem.
KK

Kreativ aktivitet i forbindelse med kirkekunst og bibelfortællingerne
– kirkekunsten er alsidig og farvestrålende.

Skole-kirkesamarbejdet

og Fælles Mål

Fælles Mål – Kristendomskundskab
Nedenstående mål vil også være medtænkt i de undervisningsforløb vi tilbyder fra Skagen kirke

1 – 3. klasse

Undervisningen skal fremme og imødekomme elevernes åbenhed og spørgelyst om tilværelsen og skal tage
udgangspunkt i elevernes interesser og umiddelbare erfaringer. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner
sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at samtale om almene tilværelsesspørgsmål.
Eleverne skal kende til og kunne gengive centrale fortællinger i Det Gamle og Nye Testamente samt kende til enkle
faglige begreber, symboler og ritualer.
Slutteligt skal eleverne opnå forståelse af, hvad kristendom er, og hvad kristendommen har betydet for dansk og vestlig
kultur og samfund i historisk og nutidig belysning.

4 – 6. Klasse

Der arbejdes hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs
virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at se tilværelsen i et bredere perspektiv.
Eleverne skal kunne gengive sammenhænge og modsætninger mellem Det Gamle og Nye Testamente samt forholde sig
til centrale fortællinger i et nutidigt og historisk perspektiv.
Der arbejdes videre med ritualer og symboler samt andre genstande, ligesom sang og samtale om salmer og sange
videreudvikles.
Elevernes forståelse kvalificeres gennem bl.a. samtale, diskussion, problemløsning samt bevægelse og andre
praktisk/musiske aktiviteter.

Idékatalog for andre emner
i Skole-kirkesamarbejdet og ”gamle” forløb, der
kan erstatte tilbud på udvalgte årgange.
De bibelske ordsprog og talemåder - en sproglig AHA-oplevelse.
Kirkens kunst og interiør - hvorfor er der et kirkeskib, hvem har lavet krucifixet, hvad betyder
farverne, hvem har bestemt at prædikestolen skal stå i midten osv.
Kirkens ritualer – dåb, konfirmation, nadver, bryllup og begravelse.
Håb – et forløb om håb, hvad siger Bibelen om håb, hvad håber vi på som mennesker m.m. (5.- 6.kl.)
Tænk, hvis du var Noa – et forløb om tro, om at gøre verden til et bedre sted og sammenhold (5. kl.)

3. kl. ved påskebordet i forbindelse med påskevandringen

PÅSKEDUGEN
Skagen kirkes Påskedug er placeret i kirkens midtergang i ugerne op til påske, dvs. fra d. 20. marts til og
med påske i 2020.
Påskedugen egner sig godt til oplevelse og undervisning og I er meget velkomne til at besøge Skagen kirke
og gøre brug af Påskedugen.
I kirkens våbenhus ligger en opgavemappe m. spørgsmål m.m., som kan bruges i forbindelse med besøget.
Kirken er åben alle dage kl. 8-18.
Dog ikke tirsdage kl. 9.30 – 10.30 pga. Salmesang m. dagplejen og torsdage kl. 10.00 -11.00 pga.
Babysalmesang.
Der kan også laves en aftale, i god tid inden besøget, med Anne-Gerda, der gerne vil fortælle om påsken og
påskedugen.

