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Farer, fristelser og faldgruber
- på rejse gennem Odysseen og Bibelen

Velkommen til kursus på Thorvaldsens Museum 
i København. Professor ved Oslo Universitet,

Anne Katrine de Hemmer Gudme, 
og litteratur- og kulturanmelder, Bo Tao Michaëlis, 

udfolder og belyser projektets tema “fristelse”
samt Odysseens og Bibelens betydning 

for europæisk kunst og kultur i bred forstand. 
Kurset vil ligeledes byde på en præsentation 

af  projektmaterialet samt en introduktion
 til antikken med særomvisning i den fine samling 

på Thorvaldsens Museum.

Tirsdag d. 27. august kl. 12.30-16
Thorvaldsens Museum, 

Bertel Thorvaldsens Plads 2, København
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

*Bemærk tilmeldingsfrist: 21. juni

Går det hele ad helvede til?
Hvad frygter børn og unge i dag, og hvad gør de 
allestedsnærværende dystopier ved de unges fremtidsforventninger? 
Tør de overhovedet håbe på noget - eller kommer det 
hele virkelig til at gå ad helvede til? Disse spørgsmål belyses 
på lærerkurset, der udbydes i forbindelse med det landsdækkende 
projekt “Går det hele ad helvede til?”. Højskoleforstander 
på Testrup Højskole, Simon Axø,  fortæller om menneskers 
frygt og håb gennem tiden og hvilke håb og frygt, der fylder 
i unge menneskers liv. Forfatter Kenneth Bøgh Andersen 
vil fortælle om den novelle, som han har skrevet til projektet, 
og om hans overvejelser i forbindelse med at skrive 
dystopier til børn og unge. Desuden vil projektets 
faser og materialer blive gennemgået.

Tirsdag d. 10. september kl. 13-16
Christianskirken, Chr. X’s Alle 120, Kgs. Lyngby
(P-forhold er dårlige, 10 min. gang fra Lyngby St.)
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

*Tilmeldingsfrist: 21. august

Gratis kurser for lærere og præster
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Kenneth Bøgh Andersen

s. 26

Anledningen er 75-året for Danmarks befrielse

Målgruppe: 4.-7. klasse

Fag: kristendomskundskab, samfundsfag, dansk, musik og historie

Sted: Rådhussalen, Gentofte Rådhus

Tid: kl. 10-12

Tilmeldingsfrist: 1. december

Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk
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Kom til fællessang 

på Rådhuset!

ALSANG 2020 er det største fællessangsprojekt i Danmark 

i nyere tid og markerer 75-året for Danmarks befrielse. 

Det er et landsdækkende sangprojekt, som vil samle alle borgere 

i en musikalsk fejring af  friheden, fremtiden og demokratiet.

Derfor inviterer Gentofte Rådhus, Folkekirkens Skoletjeneste sammen med Det danske Pigekor 

til festlig fællessang og historiefortælling ved Kasper Morville i Rådhussalen for elever fra 4.-7. klassetrin.

Det foregår d. 4. maj i tidsrummet kl.10-12.

De deltagende klasser indøver på forhånd de sange, vi skal synge: 

En lærke letted. Den blå anemone. Man binder os på mund og hånd. Verden er våd og lys. 

Det mørkner i vort år. Men det bli’r atter stille e
fter stormen. Noget om helte.

Kontakt skoletjenesten for at få besøg af  kordirigent Pia Boysen, der tilbyder at indøve sangene 

med eleverne. Sangene kan desuden høres på projektets hjemmeside, hvor I også kan

hente inspiration og materialer til undervisningen: www. alsang.dk

   pop up
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           1.-3.            klasse             

VAND!

EN RÆKKE FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER OG NATURVEJLEDERE PÅ SJÆLLAND 2018

ET PROJEKT OM BETINGELSER FOR 

OG TRUSLER MOD LIV

 Vand!
- et projekt om betingelser for og trusler mod liv

Kan der være liv uden vand? 
Kan en plante få for meget vand? 

Og hvorfor spiller vand så stor en rolle 
i de fleste religioner? Ved såvel 

naturvidenskabelige eksperimenter i klassen 
som i den religionsfaglige del af  projektet 

bliver der fokuseret på vand som det liv-
givende element og som det altødelæggende. 
Eleverne inviteres både på besøg i kirken til 

en samtale med præsten om vand som
religiøst symbol og på et besøg 

på Naturskolen i Raadvad.

Målgruppe: 2.-3. klasse
Fag: Natur og teknologi, kristendomskundskab

Tid: November og året ud
Naturskolen d.18.- 29. november, kl. 9-12. Begrænset antal pladser

Sted: I klassen og på Naturskolen i Raadvad, Raadvad 50.
Rutevejledning fx bus 388 til Strandmølle Kro og 

gåtur gennem Dyrehaven
Kirkebesøg: Den lokale kirke

Lektioner: 8-12 lektioner
Materiale: Sendes ud sidst i oktober

Tilmeldingsfrist: 21. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk
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Naturvejlederen tager eleverne med på 
opdagelse i landskabet omkring Raadvad, 
hvor de følger vandets vej. Undervejs 
ses bl.a. spor efter de oldgamle bopladser, 
som var placeret strategisk i forhold til det 
livgivende vand. Hvad har vandet og dets 
kraft betydet for livet og samfundet 
i Raadvad på godt og ondt? 
Klassen tager vandprøver med hjem, og 
i naturskolens laboratorium undersøges 
vandet for bl.a. smag, farve, lugt, 
smådyr og mikroorganismer.



Sorg og livsmod
- når de mindste mister

Hvert år rammes et stort antal børn af  sorg på forskellig måde. Det kan skyldes, 
at barnet mister en af  deres nærmeste, at familien rammes af  alvorlig sygdom, at en 

af  forældrene har et misbrug eller, at der er opbrud i familien på grund af  fx skilsmisse.
 Lærere og klassekammerater kan ofte være usikre på, hvordan de skal håndtere 

situationen, og den sorgramte kan derfor opleve at blive isoleret bag en mur af  tavshed.
Med afsæt i to små nye fabel-tegnefilm fra Tiny Film, der bl.a. har produceret 

undervisningsfilm til DR, sættes der fokus på, hvordan sorg kan komme til udtryk, 
og hvordan den kan håndteres af  såvel omgivelserne som af  den sorgramte selv.

Projektet har til formål at øge elevernes handlekompetencer i deres
indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem. 

Der er en hjemmeside tilknyttet projektet, hvor bl.a. de to film kan ses.

Målgruppe: 1.-3. klasse
Fag: Dansk, kristendomskundskab
Tid: Fra februar og skoleåret ud

Sted: I klassen
Kirkebesøg: Den lokale kirke

Lektioner: 6-8 lektioner
Materiale: Sendes ud primo januar
Tilmeldingsfrist: 1. december

Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

 Gratis lærerkursus mandag d. 13. januar.
Se under lærerkurser.
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           1.-3.            klasse             







Salmer, 
der fortæller bibelhistorier

- et møde med den danske salme 2020
I mødet med den danske salme 2020 arbejder eleverne såvel

indholdsmæssigt som musikalsk med følgende 5 salmer, der afspejler
centrale fortællinger fra Bibelen: Kain, hvor er din bror? Jeg gik i marken

og vogtede får. Et barn er født i Betlehem. Zakæus var nok blevet
mobbet og Nu ringer alle klokker mod sky.

Tilmeldte lærere modtager undervisningsmateriale, tekster, noder, plakat
samt adgang til hjemmesiden med indspilninger af  projektets salmer - lige til at gå til!

For at få den maksimale oplevelse er det en god ide at øve godt på
melodierne inden den fælles afslutning.

Alle elever og deres lærere inviteres til den store fælles salmesangsafslutning d. 25. februar
 i Messiaskirken, hvor eleverne vil opleve, hvordan det er at synge sammen 

i et kæmpe stort kor ledsaget af  orglet, instrumenternes dronning!

Målgruppe: 3. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk og musik

Tid: Fælles afslutning tirsdag 25. februar kl. 10-11
Sted: Messiaskirken, Hartmannsvej 46, Charlottenlund

Lektioner: 4-8
Materiale: Sendes ud slut januar

Tilmeldingsfrist: 1. december
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk
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           1.-3.            klasse             



Pinse
- og kirkens fødselsdag

Pinsen opleves af  mange som uhåndgribelig. Ud over jul og påske er
denne kristne højtid én af  kirkens væsentligste fester, hvor kristne fejrer

kirkens grundlæggelse eller kort og godt: kirkens fødselsdag!
Klassen forbereder sig ved bl.a. at øve pinsesalmen: “I al sin glans nu
stråler solen” (vers 1 og 7) og fremstille en kreativ fødselsdagsgave til

deres lokale kirke, som medbringes på kirkebesøget. I kirken vil præsten
tage imod gaven og samtale med eleverne om, hvad pinse er for noget,

og hvad der skete på kirkens allerførste fødselsdag.
I undervisningsmaterialet lægges der desuden op til, at eleverne

arbejder med kirkeårets andre store højtider, jul og påske.

Målgruppe: 1.-3. klasse
Fag: Kristendomskundskab og billedkunst

Tid: Ugen op til pinsen, der falder 31. maj 2020
Sted: I klassen og i kirken

Kirkebesøg: Aftales i god tid med den lokale præst. 
Klassens gave medbringes i kirken

Lektioner: 6-10
Materiale: Sendes ud slut februar
Tilmeldingsfrist: 1. december

Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk
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           4.-6.            klasse             

Fristelser, 
farer og faldgruber

- på rejse gennem Odysseen og Bibelen
Fortællingen om Odysseus’ hjemfærd efter krigen i Troja hører sammen

med Bibelen til blandt hovedværkerne i europæisk kulturhistorie, 
og begge har været med til at danne grundlag for vores

mellemmenneskelige relationer. Et centralt tema i fortællingerne er de
mange fristelser, som møder os på rejsen gennem livet, og håndteringen heraf.

Med afsæt i små videoklip fra Det lille Turnéteaters forestilling om
Odysseus og en oplæsning af  fortællingen, som ligger på projektets

hjemmeside, skal eleverne arbejde med fristelser og deres
konsekvenser, som de kommer til udtryk i såvel Odysseen som i en

række bibelske fortællinger - samt i deres eget liv.

Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk, historie

Tid: September og skoleåret ud
Sted: I klassen
Lektioner: 8-12

Materiale: Uddeles på lærerkurset eller på skolen primo september
Tilmeldingsfrist: 21. august

Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk
Gratis lærerkursus tirsdag d. 27. august 

på Thorvaldsens Museum.
Se under lærerkurser.
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Ind og ud af  Bibelen
- et undervisningsprojekt med brætspil

Gå på jagt efter fortællinger og myter, figurer og personer, der fra før
vores tidsregning har bevæget sig ind i Bibelen og ud igen til andre

religioner og fortællinger.
Gennem et spændende brætspil med tilhørende spillekort og

hjemmeside stifter eleverne bekendtskab med bl.a. guder, mennesker,
djævle og havuhyrer i og uden for Bibelen og får en forståelse af,

hvordan forskellige religioner og kulturer har haft gensidig indflydelse på
hinanden. Eleverne får desuden gennem deres arbejde med

fortællingerne en forståelse af  myternes indhold, funktion og virkningshistorie.
Forløbet afsluttes i den lokale kirke, hvor eleverne sammen med

præsten går på jagt efter spillets temaer i kirkens rum.

Målgruppe: 6.-7. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk

Tid: November og skoleåret ud
Sted: I klassen

Kirkebesøg: Den lokale kirke
Lektioner: 6-8

Materiale: Sendes ud primo oktober
Tilmeldingsfrist: 21. august

Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

Årsplan 2019_2020 FolkeKirkensSkoletjenesteGentofte  side 15

           4.-6.            klasse             



 Kan det hellige måles?
- en undersøgelse af  steder og genstande

I samarbejde med musikfaget!
Jerusalem har altid været en by i kamp. Man kæmper af  mange grunde, men især 

kan man ikke blive enige om, hvad der er helligt, og hvem det hellige tilhører.

Eleverne beskæftiger sig med, hvad det betyder, at noget er helligt? 
Har alle mennesker noget, de betragter som helligt? Hvordan forholder man

sig selv til det, der er helligt for andre, men ikke for en selv?
De hellige steder i Jerusalem præsenteres gennem elevartikler 

og små videoer på projektets hjemmeside.
Klassen besøger den lokale kirke, hvor de med en ”hellighedsmåler”

vurderer forskellige steder og genstande i kirken. Til sidst skal eleverne producere 
deres egne små film om et sted eller en genstand, der har særlig betydning for dem.

Projektet lægger op til et samarbejde med musikfaget. Her er spørgsmålet: 
Hvordan kan musikken medvirke til at samle mennesker på

tværs af  religion og kultur?

Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab, musik og dansk

Tid: Oktober og skoleåret ud
Sted: I klassen

Kirkebesøg: Den lokale kirke
Lektioner: 8-10

Materiale: Sendes ud primo september
Tilmeldingsfrist: 21. august

Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk
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           4.-6.            klasse             

Salmer, 
der fortæller bibelhistorier

- et møde med den danske salme 2020
I mødet med den danske salme 2020 arbejder eleverne såvel

indholdsmæssigt som musikalsk med følgende 5 salmer, der afspejler
centrale fortællinger fra Bibelen: Kain, hvor er din bror? Jeg gik i marken

og vogtede får. Et barn er født i Betlehem. Zakæus var nok blevet
mobbet og Nu ringer alle klokker mod sky.

Tilmeldte lærere modtager undervisningsmateriale, tekster, noder, plakat samt adgang 
til hjemmesiden med indspilninger af  projektets salmer - lige til at gå til!

For at få den maksimale oplevelse er det en god ide at øve godt på melodierne
 inden den fælles afslutning.

Alle elever og deres lærere inviteres til den store fælles salmesangsafslutning d. 25. februar 
i Messiaskirken, hvor eleverne vil opleve, hvordan det er at synge sammen 

i et kæmpe stort kor ledsaget af  orglet, instrumenternes dronning!

Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk og musik

Tid: Fælles afslutning tirsdag 25. februar kl. 10-11
Sted: Messiaskirken, Hartmannsvej 46, Charlottenlund

Lektioner: 4-8
Materiale: Sendes ud slut januar

Tilmeldingsfrist: 1. december
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk
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David og Goliat illustration af Otto Dickmeiss
fra Den røde tråd i Bibelen, Bibelselskabets Forlag 2010



           4.-6.            klasse             

Hvorfor holder 
vi påskeferie?

- påskens symboler og dramatiske fortælling
I ugen op til påske fortæller seniorpræst Jakob Rönnow på levende vis
den barske beretning om Jesu død og hans opstandelse påskemorgen.

Hvad forstår man egentlig ved et Judaskys? Hvorfor bringer det “uheld”
at være 13 gæster til bords? Og hvorfor bruger vi stadig udtrykket 

“Jeg vasker mine hænder”? Disse spørgsmål og mange flere giver Jakob svar på, 
når vi mødes på Hovedbiblioteket.

Undervisningsmaterialet giver eleverne mulighed for at arbejde med
påskens vigtigste symboler, fx korset, brødet og vinen, lammet,

påskeliljen og ægget for at få en forståelse af  påsken som en lige så
vigtig højtid som julen.

Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab, billedkunst

Tid: Tirsdag d. 31. marts kl. 10-11 og 11.30 - 12.30
Onsdag d. 1. april kl. 10-11 og 11.30 - 12.30

Sted: Øregårdssalen, Hovedbiblioteket i Gentofte
Lektioner: 4-8 (påskens symboler)

Materiale: Sendes ud primo februar
Tilmeldingsfrist: 21. august

Begrænset antal pladser
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk
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           4.-6.            klasse             



Marten de Vos 
“Det sidste måltid”





? Går det hele ad helvede til?
- et projekt om frygt og håb

Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk

Tid: Oktober og skoleåret ud
Sted: I klassen

Kirkebesøg: Den lokale kirke
Lektioner: 12-15

Materiale: Uddeles på lærerkurset eller på skolen primo september
Tilmeldingsfrist: 21. august

Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk
Gratis lærerkursus tirsdag d. 10. september i Lyngby

Se under lærerkurser.

Årsplan 2019_2020 FolkeKirkensSkoletjenesteGentofte  side 23

Dystopierne er over os, og de er 
både skræmmende og fascinerede.

Men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? 
Går det hele da helt ad helvede til? 

Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? 
Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før? 

Med disse spørgsmål som udgangspunkt 
zoomer projektet ind på den frygt 

for fremtiden, der opleves både

i nyheder, film, litteratur og samfund. 
Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt 
og inviterer til en refleksion over frygten 
og håbets betydning for den måde, mennesker 
lever deres liv på. Eleverne skal arbejde med 
såvel dystopier og utopier som forestillinger om 
paradis og helvede i kristendom og islam - 
fortællinger, der siger noget om, hvad mennesker 
har frygtet og håbet før og nu.

I projektet arbejder eleverne med:
- en ny novelle skrevet til projektet 

   af  Kenneth Bøgh Andersen
- et brætspil med etiske dilemmaer

- et digitalt bibliotek med dystopier, utopier, 
   helvedes- og paradisforestillinger før og nu

- et kirkebesøg
- et kreativt produkt om håb og frygt

           7.-10.            klasse             





 Fortælleteater med 
Anette Jahn

- Karen Blixens “Skibsdrengens fortælling”
I dette projekt arbejdes der med Karen Blixens forfatterskab med særligt
fokus på novellen “Skibsdrengens fortælling”. Novellen om skibsdrengen

Simon er en gribende historie om næstekærlighedens sande væsen. 
Det er en skæbnefortælling, der handler om, at det, man giver ud, 

kommer tilbage til én - ofte i en helt uventet form. 
Fortællingen er én af  indgangene til forståelsen af  Karen Blixens 

livsopfattelse og forhold til kristendommen.
I forløbet er der også knyttet teaterforestillingen “Skibsdrengens 

fortælling - frit efter Blixen” med Anette Jahn fra Måle Fortælleteater. 
Her vil eleverne opleve en medrivende genfortælling af  historien.

Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk

Tid: Fra oktober og året ud
Sted: I klassen

Teaterforestilling: Tirsdag 26. november, kl. 9-10 og kl.11-12, 
Jægersborg kirke, Søndersøvej 5, Gentofte

Lektioner: 6-8
Materiale: Sendes ud midt oktober

Tilmeldingsfrist: 21. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk
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Farer, fristelser og faldgruber
- på rejse gennem Odysseen og Bibelen

Velkommen til kursus på Thorvaldsens Museum 
i København. Professor ved Oslo Universitet,

Anne Katrine de Hemmer Gudme, 
og litteratur- og kulturanmelder, Bo Tao Michaëlis, 

udfolder og belyser projektets tema “fristelse”
samt Odysseens og Bibelens betydning 

for europæisk kunst og kultur i bred forstand. 
Kurset vil ligeledes byde på en præsentation 

af  projektmaterialet samt en introduktion
 til antikken med særomvisning i den fine samling 

på Thorvaldsens Museum.

Tirsdag d. 27. august kl. 12.30-16
Thorvaldsens Museum, 

Bertel Thorvaldsens Plads 2, København
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

*Bemærk tilmeldingsfrist: 21. juni

Går det hele ad helvede til?
Hvad frygter børn og unge i dag, og hvad gør de 
allestedsnærværende dystopier ved de unges fremtidsforventninger? 
Tør de overhovedet håbe på noget - eller kommer det 
hele virkelig til at gå ad helvede til? Disse spørgsmål belyses 
på lærerkurset, der udbydes i forbindelse med det landsdækkende 
projekt “Går det hele ad helvede til?”. Højskoleforstander 
på Testrup Højskole, Simon Axø,  fortæller om menneskers 
frygt og håb gennem tiden og hvilke håb og frygt, der fylder 
i unge menneskers liv. Forfatter Kenneth Bøgh Andersen 
vil fortælle om den novelle, som han har skrevet til projektet, 
og om hans overvejelser i forbindelse med at skrive 
dystopier til børn og unge. Desuden vil projektets 
faser og materialer blive gennemgået.

Tirsdag d. 10. september kl. 13-16
Christianskirken, Chr. X’s Alle 120, Kgs. Lyngby
(P-forhold er dårlige, 10 min. gang fra Lyngby St.)
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

*Tilmeldingsfrist: 21. august

Gratis kurser for lærere og præster
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Kenneth Bøgh Andersen



Religionernes Dag 2019
Tema: Himmel og Helvede

Der er tilsyneladende et udbredt konsensus om, at tiden er 
dystopisk, og at alting går den gale vej. I hvert fald vidner 

et væld af  film og bøger om, at mange tænker i sådanne baner.
 Meldingerne om klimaforandringerne trækker i samme 

retning. Det ser sort ud og minder mest af  alt om
apokalyptiske tilstande. Svært er det modsat for dem, der 

måtte ønske at formulere en håbefuld utopi for fremtiden, 
hvis de overhovedet findes og har mod på at gøre det.

På dagen vil der være oplæg om, hvordan der kan tales 
meningsfuldt om himmel og helvede i det 21. årh. 

samt hvilke forestillinger, der findes herom i henholdsvis
 Bibelen og Koranen. Der vil desuden være oplæg om, 

hvordan der på forskellige niveauer i grundskolen 
vil kunne undervises om disse to begreber samt 

om dystopier og utopier.

Torsdag d. 12. september kl. 10-16
Københavns Universitet, Amager

Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

*Bemærk tilmeldingsfrist: 21. juni

Sorg og livsmod
- når de mindste mister
Som forberedelse til projektet for indskolingen indkredser 
psykolog Susanne Svane fra Børn, Unge & Sorg, hvordan 
de mindste børn reagerer, når de rammes af  sorg. 
Hvad skal man som lærer være opmærksom på for at kunne 
komme eleverne i møde bedst muligt. I forlængelse af  oplægget 
vises de to nye små tegnefilm, som er skabt til projektet, 
og efterfølgende drøftes det, hvordan filmene kan 
anvendes i undervisningen.

Mandag d. 13. januar kl. 14-16
Sorgenfri Kirkes sognegård, 
Hummeltoften 1, Virum
Sognegården ligger tæt på Sorgenfri St.
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

*Tilmeldingsfrist: d. 6. januar
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Gratis kurser for lærere og præster



Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte indgår i Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester, og de fleste af vores undervisningstilbud 
bliver til i et samarbejde inden for dette netværk. Tilmelding på vores hjemmeside - og du er altid velkommen til at kontakte os:

www.skole-kirke-gentofte.dk  kirkeskolegentofte@gmail.dk   mobil 22572410 / 51303092

   Hvem er vi?

Folkekirkens
 skoletjeneste 

        GENTOFTE

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte tilbyder tværfaglige
undervisningsprojekter med tilhørende 

lærervejledning og elevmateriale.

Projekterne bringer kristendomskundskab i spil med fag som dansk,
historie, samfundsfag, naturfag, matematik, billedkunst og musik.

Skoletjenesten arbejder på skolens præmisser 
og medundervisningstilbud, som tager hensyn til Fælles Mål.

Projekterne er gratis, nemme at gå til og rummer stof  til læring,
inspiration og kulturelle oplevelser ud af  huset for alle klassetrin i grundskolen.

Skoletjenesten har som mål at være kundskabsformidlende og 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.

Besøg i den lokale kirke og et møde med præsten er som del af  et
skoletjenesteprojekt altid på et ikke-forkyndende grundlag.

Hvert år i juni måned kommer en årsplan med nye undervisningstilbud
for det kommende skoleår.


