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Om Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte 

Folkekirkens Skoletjeneste tog ved en festlig reception i september 
afsked med Karen Ringsmose, der efter 5 års ansættelse i 
Skoletjenesten søgte nye udfordringer. Som ny kollega til teolog og 
kulturmedarbejder Helle Hentzer, er etnolog Inge Panduro blevet 
ansat som kulturmedarbejder pr. 1. maj. Inge har stor erfaring inden 
for kulturformidling, har bl.a. været ansat som inspektør på 
Øregaard Museum og har til daglig ved siden af arbejdet i 
Skoletjenesten sit eget firma, Panduro/Historier i Byen,  der med 
afsæt i litteratur, billedkunst og arkitektur  formidler  de gode 
historier for alle aldre i København. Helle og Inge er hver ansat i en 
halvtidsstilling.  

Skoletjenesten tilbyder hvert år en række tværfaglige projekter med 
fokus på faget kristendomskundskab i folkeskolen. Det sker blandt 
andet ved, at vi udarbejder undervisningsmaterialer og lærerkurser — 
ofte i samarbejde med vores kollegaer i Landsnetværket af 
Folkekirkelige Skoletjenester — samt ved at koordinere 
undervisningsforløb af tværfaglig karakter. Undervisningen, 
kurserne og materialerne tager udgangspunkt i Folkeskolelovens §1, 
at undervisningen”… skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur 
– herunder kristendom.” Folkekirken er derfor en oplagt 
samarbejdspartner. Desuden tager alle undervisningsmaterialer og 
tilhørende aktiviteter udgangspunkt i Fælles Mål og er udarbejdet på 
et ikke-forkyndende grundlag. Skoletjenesten har som mål at være 
for alle elever, uanset kulturel og religiøs baggrund, samt at skabe en 
ramme for, at eleverne frit kan gå i dialog med lærere og præster. 

Hvert år i maj/juni udsender Skoletjenesten en folder med idéer og 
tværfaglige undervisningstilbud for det kommende skoleår til alle 
kommunens lærere samt provstiets præster m.fl.. Derudover tilbyder 
Skoletjenesten en række relevante kurser for lærere og præster.  

Deltagelse i vores kurser og projekter er naturligvis gratis for alle! 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Aktiviteter i 2016 

 

Kalenderåret 2016: ialt 3998 elever  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Statistisk 
oversigt i 

2016
elever Aktiviteter i forår og efterår 2016

Indskoling 449 Lydspor: leg med lyd (7 klasser), Pinse 
og kirkens fødselsdag (10 klasser)

Mellemtrin 1008

Kyndelmisse - lysfest (10 klasser), 
Barske bibelhistorier (12 klasser) 

Skabelse og undergang, hele året (18 
klasser)

Udskoling 0 Ingen projekter pga eksaminer

Indskoling 1475 Mod med mere (26 klasser), Julenats 
fortælling (33 klasser)

Mellemtrin 650
Lindgren leg og livsmod (16 klasser), 
Lydspor: fortælling og fortolkning, 

hele året  (10 klasser)

Udskoling 416 Mod på livet (16 klasser), 
Religionsdialog (0 klasser)
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Fordeling af tilmeldte klasser  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Manglende skoler: Søgårdsskolen, Ordrup skole og Vidarskole. Både Ordrup 
Skole og Søgårdsskolen benytter sig normalt af skoletjenestens mange tilbud.
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Projekter forår og efterår 2016 

Lydspor — leg med lyd i bibelske fortællinger 
De yngste klasser fik lejlighed til at prøve kræfter med musikken. 
Hvilke stemninger kan et orgel frembringe? Hvilke stemninger er 
fremherskende i udvalgte bibelske fortællinger? Kan disse 
stemninger overføres i lydcollager, så man derefter kan genkende 
fortællingen? Desuden indgår der i projektet en nytegnet 
animationsfilm, der tematiserer arbejdet med de centrale 
tilværelsesspørgsmål gennem musik og lyd. Projektet er udviklet i 
Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester. Lydspor blev 
nomineret til undervisningsmiddelprisen 2016 af 
Undervisningsministeriet og kom på en flot 2. plads. 

Kyndelmisse — lysfest 
Dette projekt var beregnet for mellemtrinnet og de tilmeldte klasser 
modtog undervisning i deres egen klasse i “lanterneworkshoppen”. 
Med afsæt i kyndelmisse tegnede og byggede arkitekt og 

billedekunstformidler Julie 
Dufour Wiese sammen med 
eleverne deres egne flotte 
lanterner. Ud over at arbejde med 
lanternerne hørte eleverne om 
traditionerne bag kyndelmissen 
og sang en kyndelmissesalme. 
Emnet lagde op til samtale 
omkring lysets betydning for alt 
levende på jorden og for os som 
mennesker. Kyndelmisseprojektet 
kulminerede i en afsluttende 
lysfest i Jægersborg kirke for hele 
familien, hvor alle elevernes 350 
lanternerne blev tændt og 
efterfølgende kom med eleven 
hjem. 
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Pinse og kirkens fødselsdag 
I anledning af pinsen blev skolens yngste elever inviteret til festlig 
fødselsdagsfejring i Dyssegårdskirken. I dette projekt ville vi vise, at 
selvom pinsen er svær at forstå for mange mennesker, er den én af 
kirkens væsentligste fester, hvor kristne fejrer kirkens grundlæggelse 
eller kirkens fødselsdag! 
Klasserne havde 
hjemmefra arbejdet med 
pinsesalmen “At pinsen 
den er lysegrøn” samt 
fremstillet en flot 
fødselsdagsgave til 
kirken, som blev 
medbragt i kirken. 
Arrangementet sluttede 
af med et stykke lagkage 
til alle.  

Barske bibelhistorier 
Barske bibelhistorier er blevet en tilbagevendende “klassiker”. Jakob 
Rönnow, tidligere præst ved Vangede Kirke, holdt eleverne i 
Øregårdssalen på Hovedbiblioteket i åndeløs spænding, da  
han fortalte om de højdramatiske begivenheder, der danner 
baggrund for, hvorfor vi holder påskeferie.  
 

Mod med mere 
Er det modigt at slås? 
Eller er det mere modigt 
at lade være? Er livsmod 
noget man har, eller er 
det noget man kan få? I 
dette projekt arbejdede 
indskolingens elever med 
nogle af modets mange 
lag og udslag. Målet var, 
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at eleverne, primært gennem leg, fik kendskab til begreberne mod og 
livsmod, som de kom til udtryk i kristendommen f.eks. i David og 
Goliat/Zakæus-fortællingen og i børnelitteraturen gennem et udvalg 
af Astrid Lindgrens fortællinger. 

Lindgren leg og livsmod 
Rundt om Astrid Lindgrens forfatterskab 
Astrid Lindgrens forfatterskab er præget af optimisme og livsmod, 
og hendes fortællinger er kendt og elsket af mange børn. Projektet 
for mellemtrinnet blev kombineret med en mini-
forfatterskabslæsning med faglig indsigt i begrebet livsmod, 
formidlet gennem uddrag af Astrid Lindgrens fortællinger. Livsmod 
som begreb blev yderligere belyst gennem et udvalg af kendte 
bibelske fortællinger, og der blev draget en tematisk parallel mellem 
disse og Lindgrens fortællinger. 

Julenats fortælling 
Provstiets kirker bød igen i år velkommen til det stemningsfulde 
julebesøg i den lokale kirke, hvor eleverne traditionen tro 
medvirkede på forskellig vis i julenats fortælling. Besøget bød på 
drama og fællessang med orgelledsagelse til kendte julesalmer. 

Lydspor  
— fortælling og fortolkning 
I dette forløb bearbejdet for mellemtrinnet skulle eleverne på en IT-
platform lave deres eget lydspor til en selvvalgt bibelsk fortælling og  
ad den vej erfare, at musik/lyd er et sprog, der kan udtrykke 
stemninger og følelser på en anden måde end det talte sprog. 
Denne måde at arbejde på åbnede teksterne for nye forståelser, for 
udryk af stemninger og for fortolkning og samtale om eksistens og 
livsvilkår. 
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Skabelse og undergang  
— i egyptisk, nordisk og jødisk/kristen mytologi 
Det overordnede formål med projektet var at give eleverne en 
forståelse af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang 
samt ny begyndelse i tilværelsen. Med afsæt i en omvisning i den 
egyptiske samling på Ny Carlsberg Glyptotek blev projektet 
yderligere udfoldet hjemme på skolen ved hjælp af tre små 
tegneserier med temaerne: skabelse og undergang i udvalgte 
egyptiske, nordiske og jødisk/kristne myter, der havde til hensigt at 

uddybe ligheder og 
forskelle mellem de tre 
religioners syn på liv og 
død. Undervejs i forløbet 
aflagde klasserne også 
besøg i deres lokale kirke, 
hvor præsten via billeder af 
Jesu livshistorie og Jakob 
Knudsens salme: ”Se nu 
stiger solen” satte fokus på 
opstandelse og ny 
begyndelse. 

Mod på livet 
Projektet ‘Mod på livet’ for de ældste klassetrin handlede om at give 
eleverne en forståelse af, hvad mod og livsmod betyder for den 
måde, man lever sit liv på. Eleverne arbejdede med afsæt i litterære 
og bibelske fortællinger med opbygningen af en række etiske 
dilemmaer om bl.a. mod og mismod, stolthed og skam, sorg og glæde. 
Eleverne præsenterede deres etiske dilemmaer for hinanden ved 
hjælp af teaterformen ‘forumteater’, der er et fantastisk værktøj til at 
få diskussionen igang om forskellige dilemmaer. 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Kurser for lærere og præster  

Lydspor 
— fortælling og fortolkning 
I tilknytning til projektet ‘Lydspor’ fortalte organist Povl Balslev om 
musikkens virkemidler og om hvordan de kunne bruges på IT 
platformen til at skabe fortællinger med. Filosof og idéhistoriker 
Dorthe Jørgensen sluttede kurset af med at fortælle om den 
æstetiske erfaring og dens betydning for os som mennesker. 
Desuden blev der givet en praktisk introduktion til projektmaterialet 
samt en demonstration af, hvordan eleverne kunne arbejde med 
projektets lydprogram (IT-platform). 

Religionernes Dag 
På Religionernes Dag blev begrebet ‘Det guddommelige’ teologisk 
belyst. Siden 1993 har bevidstheden om den religiøse dimension i 
tilværelsen stået centralt i skolens formål. Der blev derfor set 
nærmere på hvad begrebet guddommelighed egentlig dækker over. 
Det var et meget oplysende og lærerigt kursus. 

Mod med mere 
I tilknytning til projekterne ‘Mod med mere’ og ‘Lindgren, Leg og 
Livsmod’ blev der udbudt et lærerkursus om Astrid Lindgren og 
livsmod med forfatter Jens Andersen og professor i socialpsykologi 
Per Schultz Jørgensen. Derud over blev baggrundsmaterialet og 
lærervejledningen gennemgået. 

Forumteater – et kursus i metoden 
Desværre blev dette kursus aflyst, da der ikke var nok deltagere der 
havde meldt sig til. 
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Konference om ‘Dannelse i Folkeskolen’ 
I efteråret 2016 tog Skoletjenestens medarbejdere, sammen med 
formanden for Danmarks Lærerforening i Gentofte, Jeppe Dehli, og 
souschef i Børne, Unge og Fritid i Forvaltningen, Pernille Dalgaard-
Duus, initiativ til at invitere lærere, skoleledere, præster, politikere 
og forældreorganisationer m.fl. til en lokal minikonference og debat 
om ‘Dannelse i Folkeskolen’ på Gentofte Rådhus. Det blev en både 
inspirerende og meget vellykket aften, der blev indledt med 
flerstemmig sang fra ‘Det Danske Pigekor’ som optakt til 
konferencens tre hovedoplægsholdere: rektor fra Metropol Stefan 
Herman, direktør for Dansk Industri Lars Goldschmidt og 
pædagogisk filosof og forfatter Brian Degn Mårtensson. Læs mere 
og se programmet her: www.hvadskalvimedskolen.com. 

Slutteligt vil Skoletjenestens medarbejdere gerne benytte lejligheden 
til at takke alle vores samarbejdspartnere og særligt kommunens 
lærere og præster, der har deltaget i projekterne igennem 2016, og 
som på forskellig vis har bakket op omkring Skoletjenestes arbejde. I 
har alle været med til at gøre 2016 til et rigtig godt år for Folekirkens 
Skoletjeneste i Gentofte. Vores nye folder med spændende og 
inspirerende projekter ligger klar på skolerne medio juni.  
Vi glæder os til samarbejdet i skoleåret 2017/18. 

God sommer! 
Venlige hilsener fra Skoletjenestens medarbejdere, 
Inge Panduro og Helle Hentzer

�  af �10 10

http://www.hvadskalvimedskolen.com

