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Diversiteten i elevernes religiøse forudsætninger gør sig i stigende 

grad gældende som et vilkår for skolens undervisning. Det betyder, at mange 

tidligere selvindlysende indforståetheder udfordres, og at lærerne i deres 

forudsætningsanalyse for planlægning af  undervisningen skal inddrage 

andre parametre end tidligere.

 

Dagen vil byde på varierede oplæg om bl.a. aspekter og perspektiver 

i den interkulturelle pædagogik – herunder hensynet til elevernes varierede religiøse 

forudsætninger og mere konkret om religions betydning for 

undervisning i kontroversielle og værdiladede emner.

 

Der vil være oplæg fra postdoc Søren Sindberg Jensen (SDU), lektor, 

ph.d. Karna Kjeldsen, Professionshøjskolen Absalon, lektor Laura Feldt og 

adjunkt Johanne Louise Christiansen, begge SDU, samt flere andre.
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Velkommen
til det nye skoleår

 

Folkekirkens Skoletjeneste håber på skoledage uden restriktioner!
 

Ud-af-skolen projekterne, som sidste skoleår blev ramt af  aflysninger, 
er alt for gode til at lægge i glemmekassen. Derfor er både “Fortællekaravanen” og

 “Fortællingen i træet…” med besøg på Naturskolen i årsplanen igen.
 

 I år er der hele 12 ofte tværfaglige og selvfølgelig gratis projekter at vælge imellem. 
For indskolingen bl.a. et forløb om monstre, deres væsen, og hvad man kan stille op 
med dem, når de tager ophold i os. Omdrejningspunktet er den æstetiske treklang: 

fortælling, illustration og musik, som eleverne især møder gennem en illustreret 
oplæsningsbog og et musikstykke, begge skabt særligt til forløbet.

 

Eleverne på mellemtrinnet kan fx arbejde med religions- og kulturmøder i Danmark og Grønland. 
Her får de indblik i jævnaldrendes hverdagsliv, kultur og religion, ligesom der er fokus 

på velkendte juletraditioner i de to lande. Et andet projekt, “Øjeblik”, beskæftiger sig med 
det livsvigtige i at blive set som menneske, og hvordan vi med et enkelt øjekast 

kan tillægge eller frakende hinanden betydning.
 

Tråden med at se sig selv og hinanden går også, omend på forskellig måde, gennem to 
af  projekterne for udskolingen. Her giver “Tid til tanke” eleverne mulighed for, gennem 
filosofiske undersøgelser, at blive klogere på andres verden og dermed også på sig selv. 

I “God nok? - om skyld, skam og nåde” sættes der fokus på det forventningspres, 
som mange unge tumler med. 

 
 

Mange venlige hilsner
Anne Fauslet Kongsted og Inge Panduro 

Kontakt: kirkeskolegentofte@gmail.com

mobil: 81733669 / 51303092 


