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FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE
Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift tilbyder undervisningsmateriale til grundskolerne i stiftet samt inspiration til undervisning f.eks. i form af lærerkurser.
Vi arbejder på skolens præmisser og med den videns- og dannelsesmulighed, der ligger i kristendomsfagets målsætning. I vores
undervisningstilbud indgår ofte en praktisk-musisk dimension
samt en tværfaglig mulighed.

fsvs@fsvs.dk

Tine Boel
skoletjenestentb@fsvs.dk
tlf. 2912 0910

Folkekirkens Skoletjeneste vil gerne være med til at styrke elevernes viden om kultur og kristendom og dermed understøtte den
dannelsesopgave, som skolerne har.

DIGITALE MATERIALER
Charlotte Toft Hansen
skoletjenestench@fsvs.dk
tlf. 3152 0910
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Mange af vores materialer fås også digitalt. Hvilke materialer, det drejer sig om, fremgår af vores hjemmeside
ved bestilling og af denne årsplan. De digitale materialer
kræver koder, som gives pr. mail ved bestilling. Bemærk,
at der kommer nye koder til materialerne hvert år i
maj/juni, og at de gamle koder dermed ophører.

BESTILLING AF
MATERIALER

- ÆNDRINGER FRA 2018/19!
FSVS vil fra skoleåret 2018/19 ikke længere udsende materialer løbende. Materialerne kan fortsat bestilles hele
året på vores hjemmeside www.fsvs.dk, men de udsendes nu kun på fire datoer (eller lige deromkring).
Disse er: d. 1. juli, 1. september, 1. november og 1.
marts. Årstidsmaterialerne for jul og påske udsendes kun
henholdsvis d. 1. november og d. 1. marts.
Materialerne til skoleåret 2018/19 kan bestilles fra d. 1.
juni 2018.
Bemærk, at der kan være deadline for bestilling af et
materiale. Se under de enkelte materialer!

Har du spørgsmål,
er du velkommen
til at ringe eller skrive.

KIRKEBESØG
I forbindelse med nogle materialer
lægges der op til et kirkebesøg i den
lokale kirke, og på vores hjemmeside
www.fsvs.dk kan kirker finde vejledninger til disse besøg. Se »Info til kirken ved kirkebesøg«. Her beskrives
undervisningsmaterialerne, og hvad
kirkerne særligt skal vide og forberede.

FACEBOOK
FSVS har fået en Facebookside. Vi har allerede
fået en del følgere, men vil selvfølgelig gerne
have mange flere. Find os under »Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg Stift«. På siden kan man
følge med i aktiviteter og meddelelser om
events og materialer. Vores nyhedsbreve udgår
til fordel for Facebook.
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INDSKOLING

MÅLGRUPPE: 1. - 3. KLASSE

IND OG UD AF
PARADISET
Syng med Ida om verdens skabelse,
hop i paradis med Pippi, og diskuter
rigtige og forkerte handlinger med
Rasmus og Paradis-Oscar.
I dette undervisningsmateriale inddrages uddrag af Astrid Lindgrens fortællinger om Ida(fra Emil fra Lønneberg),
Pippi og Rasmus på farten.
Uddragene hjælper til med at belyse
temaerne fra Det Ny Testamente vedrørende: Verdens skabelse, Paradisets
Have samt konsekvenserne af rigtige
og forkerte handlinger (Adam og Eva).
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Der findes opgaver til hvert af disse
temaer både til brug hjemme på klassen og uden for klasseværelset. Der er
ligeledes kreative opgaver, der viser
elevernes tegn på læring.

Se, hvordan
fylder
materialet op
på
»Fælles Mål«
ide
es
m
m
je
h
vores
www.fsvs.dk

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Elevbilag
Fag:
Kristendomskundskab,
Dansk, Musik.

Sang og
bevægelse

Materialet
findes også
digitalt.

Lydspor fik andenpladsen for bedste
undervisningsmateriale i 2016.
En lille animationsfilm om en dreng, et orgel
og et eksistentielt dilemma indleder projektet. Eleverne skal siden udforske sammenhængen mellem:
• Bibelfortælling
• Tilværelsesspørgsmål
• Kirkens musikalske udtryk
Eleverne skal på besøg i den lokale kirke og
høre, hvordan orglet kan skabe stemninger
af glæde, sorg, tristesse og eufori.
På skolen arbejder eleverne med fem udvalgte bibelfortællinger, som alle tematiserer
en række tilværelsesspørgsmål.
På en IT-platform udviklet til projektet skal
eleverne sammensætte orgelmusik og reallyde, så de i lyd kan formgive fx, hvordan
Jonas havde det i hvalfiskens bug, eller

INDSKOLING

LYDSPOR

Dette materiale findes
også i en udgave for
mellemtrinnet.
Vær opmærksom på
dette ved bestilling.

INDSKOLING

EN ÆSTETISK OPLEVELSE FOR 1. - 3. KLASSE

hvordan stemningen var, da
den lamme blev helbredt i
Kapernaum.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Animationsfilm
• IT-platform
Der arbejdes med:
• Animationsfilm
• Kirkebesøg
• 5 bibelfortællinger
• IT-platformen LYDMASKINEN
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Antal lektioner:
8-12 med kirkebesøg.
Fag:
Kristendomskundskab, Musik.

Den
Åbne S
kole
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INDSKOLING

MÅLGRUPPE:
1. - 3. KLASSE

NÅR SØSKENDE
STRIDES
I dette materiale tages der udgangspunkt i søskendefortællinger fra Det
Gamle og Det Ny Testamente. Eleverne
hører fortællingerne, ser på kunstbilleder og arbejder på forskellig vis med
de følelser, som et søskendeforhold
kan indeholde: vrede, misundelse,
hævngerrighed, næstekærlighed, nåde
og tilgivelse.
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Følgende søskendefortællinger fra
den kristne bibel indgår i materialet:
• Kain og Abel 				
- misundelsen er i verden.
• Isak og Ismael 			
- de sammenbragte børn.

Et forløb om sø
skenderelatio
ner.
Dette undervis
ningsforløb åb
ner
op for at arbe
jde »stedfortr
ædende« med
konflikt og ko
nfliktløsning.

• Jakob og Esau 			
- tvillinger er heller ikke lige.
• Josef og hans brødre 			
- fars kæledægge.
• Maria og Martha 			
- hvorfor er det lige mig?
• Den fortabte søn og hans bror		
- når uretfærdigheden sker fyldest.
Der arbejdes med:
• Klasseundervisning.
• Øvelser med udgangspunkt i 		
medfølgende elevavis.
• Samtaleplakat med nutidige illustrationer til bibelfortællingerne.
• Kirkebesøg.
Fag: Kristendom, Dansk, Billedkunst.
Antal lektioner: 4-12 med
kirkebesøg.

Den
Åbne S
kole

VED ARKEN
KLOKKEN OTTE

INDSKOLING

EN HISTORIEFORTÆLLING FOR 2. - 3. KLASSE

t
Vi har e
et
s
n
begræ
l
a
ant
ler.
a
m teria

Der arbejdes med:
• Fortællingen om Noas Ark
• Højtlæsning
• Gudsbegrebet
• Filosofisk samtale
• Fremstilling af dyrene i Noas Ark
Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Bog
Antal lektioner:
5-10
Fag:
Kristendomskundskab,
Dansk, Billedkunst.

Materialet
findes også
digitalt.

Ved du, hvem Gud er? Det gør pingvinerne ikke. For godt nok er
han stor og mægtig, men han er også usynlig. Og så kan man
jo ikke være helt sikker på, at han findes. Undervisningsmaterialet knytter sig til Ulrich Hub lille fortælling om tre pingviner,
der for at overleve syndfloden skal med Noas Ark. Men hvad
gør man, når man kun får to billetter, og der er tre pingviner?
Alt, hvad pingvinerne oplever i denne »syndflodsfortælling«
ligger ikke fjernt fra menneskelivet. Eleverne vil elske af få bogen læst højt, og de har ikke svært ved at genkende sig selv i
pingvinerne.
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MELLEMTRIN

MÅLGRUPPE: 3. – 6. KLASSE

SYNG MED LIV OG LYS(T)

år som
Sant Hans-sang foreg
rnebybø
re
sto
n
de
en del af
på Borgfest, som afholdes
r fra hele
sse
vold i Viborg. Kla
til sang.
e
mn
lko
stiftet er ve

- SALMESANGSPROJEKT MED UNDERVISNINGSMATERIALE
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Vi skal synge sammen til kyndelmisse
og Sankt Hans - to begivenheder i det
kristne kirkeår og samtidig folkelige
traditioner, der fejrer lyset og to af
årets overgange.

get af musikere fra Prinsens Musikkorps og et børnekor, der synger for.

SALMESANG OG FÆLLESKLANG
Salmesangsprojektet afvikles i henholdsvis Viborg Domkirke og Ikast
Kirke i ugen op til kyndelmisse. Der
synges gamle og nye salmer og sange
med musikledsagelse, og der vil være
introduktion til salmerne og fortællende indslag om kyndelmisse og temaet
»lys«.

UNDERVISNINGSMATERIALE
Klasser, der tilmelder sig salmesangsprojektet vil modtage et undervisningsmateriale om salmerne med
tilhørende opgaver og baggrundsmateriale. Der vil være tilgængelige
lydfiler.

Der indbydes endnu en gang til sang
i juni måned i ugen op til Sankt Hans,
hvor den musikalske og tematiske
tråd genoptages. Der synges om lys,
midsommer og Sankt Hans i udendørs
sommerlige rammer – musikalsk ledsa-

Det forventes, at eleverne har hørt
og øvet salmerne, inden de mødes til
fællessang.

Fag: Kristendomskundskab, Musik.

Materiale
t
findes KU
N
digitalt.

Den e
Skol
Åbne

HVOR OG HVORNÅR?

Kyndelmissesang:
Ikast Kirke tirsdag d. 29
. januar 2019
kl. 10.00 -11.00
eller
Viborg Domkirke onsda
g d. 30. januar
2019 kl. 10.00 -11.00
Sankt Hans:
Borgvold i Viborg (uden
dørs) tirsdag
d. 18. juni 2019 kl. 10
.00 -10.30.
Tilmelding til begge eve
nts eller én event.

Tilmeldingsfrist:
d. 1. november til Kyndel
missesang
d. 1. marts til Sankt Ha
ns-sang

tet foregår på
Tilmelding til projek
»bestil materiar
de
www.fsvs.dk un
g Ikast Kirke«,
le«: »Kyndelmissesan
org Domkirke«
»Kyndelmissesang Vib
sang Viborg«.
nsog/eller »Sankt Ha

LYDSPOR
Lydspor fik andenpladsen for bedste
undervisningsmateriale i 2016.
En lille animationsfilm om en dreng,
et orgel og et eksistentielt dilemma
indleder projektet. Eleverne skal siden
udforske sammenhængen mellem:
• Bibelfortælling
• Tilværelsesspørgsmål
• Kirkens musikalske udtryk
Eleverne skal på besøg i den lokale
kirke og høre, hvordan orglet kan
skabe stemninger af glæde, sorg,
tristesse og eufori.
På skolen arbejder eleverne med fem
udvalgte bibelfortællinger, som alle
tematiserer en række tilværelsesspørgsmål.
På en IT-platform udviklet til projektet skal eleverne sammensætte lyde

og skabe stemninger til de udvalgte
bibelfortællinger. Lydene skal i denne
sammenhæng formidle historierne
om fx Abraham og Isak, Den Fortabte
Søn eller Påskefortællingen. På den
måde kommer eleverne også til at
blive bekendte med både fortællinger
fra Det Gamle Testamente og Det Ny
Testamente.

MELLEMTRIN

EN ÆSTETISK OPLEVELSE FOR 4. - 6. KLASSE

Dette materiale findes
også i en udgave for
indskolingen.
Vær opmærksom på
dette ved bestilling.

Antal
lektioner:
8-12 med
kirkebesøg.

på
teaser
des en en på
n
fi
r
e
D
ionsfilm
animat mmeside:
je
vores h k under lyd.d
s
v
s
rinnet.
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m
r
o
f
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Fag:
Kristendomskundskab, Musik.

Den
Åbne Skole

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Animationsfilm
• IT-platform
Der arbejdes med:
• Animationsfilm
• Kirkebesøg
• 5 bibelfortællinger
• IT-platformen LYDMASKINEN
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MELLEMTRIN

MÅLGRUPPE: 5. - 6. KLASSE

HELGI DANER

isten til
Tilmeldingsfr
t er
rollespilseven
19.
d. 1. marts 20

- DA DANERNE BLEV KRISTNE

ROLLESPILS-EVENT

Forløbet kan afsluttes me
d, at eleverne
deltager i et live-rollespil,
som er udviklet til
projektet, og som ledes
af rollespilstruppen
»Eventyrridderne«.

Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner,
er inspireret af sagnet om Holger
Danske. Eleverne skal med afsæt i
Helgi Daners spændende fortælling
arbejde med centrale temaer og
begreber, der afspejler historien og
menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

Der arbejdes skiftevis med meddigtning ud fra en rollespilstanke og med
mere klassiske aktiviteter. Temaer fra
både dansk, kristendomskundskab og
historie indgår i arbejdet.

Landsnetværket af folkekirkelige
skoletjenester har i samarbejde
med Josefine Ottesen udarbejdet
en forkortet udgave af romanen på
knap 100 sider, og tilmeldte klasser
modtager et klassesæt af fortællingen. Arbejdet med bogen foregår
ved at dele elevernes læsning op i
otte afsnit. Efter hvert afsnit holdes
et »break«, hvor der arbejdes med
forskellige faglige temaer.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Særudgave af romanen 		
i klassesæt
for at
Deadline
terialet
a
Fag: Dansk, Historie,
bestille m mber
ve
Kristendomskundskab.
er d. 1. no
1
20 8.
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Efter arbejdet med romanen sættes
der særligt fokus på kristendommens
indførelse i Danmark.

TID OG STED:
22. maj 2019 kl. 9-11
eller kl. 12-14:
Frederiksdals Allé 25, 780
0 Skive.
23. maj 2019 kl. 9-11
eller. kl. 12-14:
Stenaldercenter Ertebølle,
Gammel Møllevej
8, 9640 Farsø.
Max. 100 elever per afv
ikling. Tilmelding til
fsvs@fsvs.dk. Bemærk:
at klasser får besked
efter d. 1. marts 2019,
om de har fået plads.
Her gives også praktisk
info.

Den
Åbne Skole

ktet
l for proje
Fælles Må df-udgave
p
findes i en
elktbeskriv
je
ro
p
under
eside
res hjemm
sen på vo
.dk
www.fsvs

KLOSTERHAVEN
Klosterhaven er et undervisningsmateriale, der tager eleverne med ud af
klasselokalet for at se på de klostre,
der er eller var rundt omkring i Viborg
Stift. Eleverne lærer om klostrene, de
ordener, der boede eller bor i klostrene
samt om den livsførelse, der fortsat er
aktuel for f.eks. nonneordenen Birgittasøstrene i Maribo.
Samtidigt er fokus særligt på klostrenes haver og derved faget Natur/
Teknologi.

Eleverne skal undersøge de urter, som
klostrene anvendte til at afhjælpe sygdomme i middelalderen, ligesom de
skal undersøge de planter, der udgør
deres egne haver (eller urtehaver, som
klassen kan besøge).
Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Elevopgaver

MELLEMTRIN

MÅLGRUPPE: 4. - 6. KLASSE

Praktisk:
Da projektet omhandler haver og urter,
er det en fordel at arbejde med materialet i forår/sommer/efterår.

Den
Åbne Sko

le

Fag:
Kristendomskundskab,
Natur/Teknologi, Historie.
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MELLEMTRIN

MÅLGRUPPE: 4. - 6. KLASSE

ANIMEREDE
KALKMALERIER
Kalkmalerierne er en af vores vigtigste kulturhistoriske kilder til middelalderens samfund – til menneskene, deres tro og deres forestillingsverden. De fleste almindelige mennesker kunne ikke læse
bibelen, som var på latin, så deres adgang til troen var i høj grad
visuel og mundtlig.
Projektet vil skabe en interesse og forståelse for de historier og
kunstværker, der findes i kirkernes rum for nutidens børn og unge.
Gennem bearbejdelsen af de historiske »tegneserier«, der er fortalt
på væggene i kirkerne, vil projektet give eleverne værktøjer til at
drage paralleller til deres nutidige visuelle fortællinger.

ktet
l for proje
Fælles Må df-udgave
p
findes i en
veljektbeskri
under pro
side
e
res hjemm
sen på vo
.dk
www.fsvs
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Materiale
t
udsendes
tidligst
d. 1. nove
mber
2018 elle
r eller
udleveres
på
lærerkurs
et.

Eleverne introduceres i undervisningsmaterialet for:
• Kalkmalerierne og deres funktion i middelalderen samt 			
symbolik og ikonografi.
Den
Åbne Skole

• Paralleller til nutidige kunstformer og fortællinger.
• Hvordan man laver animation, filmisk billedfortælling, 			
metaforer i animation, figurdesign og moodboards.

MELLEMTRIN

KURSUS MED WORKSHOP FOR LÆRERE
Det anbefales, at projektet indledes med dette spændende kursus.
Her vil lektor i kunsthistorie fra Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen fortælle om kalkmalerier - såvel teologisk indhold som
skiftende perioders æstetiske billedkunstneriske karakteristika.
Desuden vil leder af Animation Learning Lab Hanne Pedersen lave
en workshop om animation og stop-motion film og helt konkret
introducere, hvordan animationsdelen i projektet kan gribes an
med eleverne.
Tid: mandag d. 29. oktober 2018 kl. 13-16
Sted: Viborg Kunsthal
Tilmeldingsfrist: d. 1. oktober 2018 på mail: fsvs@fsvs.dk

Der arbejdes med at lave stop-motion film - animerede film,
som tager udgangspunkt i de historier, som kalkmalerierne
fortæller. Overordnet tilstræbes et givtigt samspil mellem elevernes møde med et eksisterende æstetisk værk og arbejdet
med selv at skabe et æstetisk udtryk.
Som en del af projektet foreslås et kirkebesøg, hvor de
animerede film fremvises i kirken.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Elevmateriale
• Kirkebesøg
Fag: Kristendomskundskab, Billedkunst, Dansk,
Håndværk og Design

NUTIDIG KIRKEKUNST

Klassen kan også besøge sær
udstillingen »Mellem
Himmel og Jord« på Carl-He
nning Pedersens &
Else Ahlfeldts Museum i Her
ning. Udstillingen stiller skarpt på Carl-Henning
Pedersens udsmykning
af Ribe Domkirke i 1980’er
ne, og dermed kan der
trækkes tråde op til nutidens
kunst i kirken.
Se nærmere på museets ege
n hjemmeside
http://chpeamuseum.dk
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MELLEMTRIN

TRADITIONER

MELLEM LIV
OG DØD

ET PROJEKT OM HALLOWEEN, ALLEHELGEN OG
DE DØDES DAG I MEXICO FOR 4. - 6. KLASSE

Døden og de døde kan være noget, man bliver skræmt af og derfor
gør grin med som til Halloween. De døde kan mindes ved en højtidelig Allehelgens gudstjeneste, eller de døde kan vende tilbage og
feste med os som ved De Dødes Dag i Mexico.
Dette undervisningsmateriale indeholder tekster om: Halloween, Allehelgen og De Dødes Dag i Mexico. Der findes elevopgaver til hver
tekst samt en fælles klasseopgave til hver tradition.
I materialet arbejdes der med kompetenceområderne Livsfilosofi og
Etik samt ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.

PIXARFILM
er
De dødes dag i Mexico
ny
den
for
aet
tem
å
ogs
Pixarfilm »Coco«.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Bilag til kreative opgaver
Fag: Kristendomskundskab, Dansk.

Se, hvordan
materialet opfyld
er
»Fælles Mål« på
vores hjemmesid
e
www.fsvs.dk

alet er
Materi til en
et
velegn dag.
n
em e
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Materialet
findes også
digitalt.

LØB GENNEM

Materiale
t
udsendes
først
d. 1. mart
s 2019

DANMARKS
KIRKEHISTORIE

KIRKEHISTORISK LØB
Projektet med inspiration i app’en
»Woop« https://www.emu.dk/modul/woop-en-jagt-med-mobil , omhandler udvalgte nedslag i Danmarks
kirkehistorie. Disse nedslag vil blive til
poster med elevopgaver, som eleverne
skal løse, før de skal videre til næste
post.
Undervisningsmaterialet, som klasserne arbejder med i forbindelse med
løbet, vil ligeledes behandle disse
historiske begivenheder og figurer,
såsom:
• Kristendommens komme til 		
Danmark med Harald Blåtand 		
og Ansgar som nøglefigurer
• Korstogene

• Klosterbevægelsen
• Den danske reformation og Hans
Tausen som nøglefigur
• Hekseafbrænding
• Pietismen og Oplysningstiden
• Kirken i Danmark i dag
Der vil være to udgaver af materialet - ét til mellemtrinnet og et kortere
forløb til udskolingen, samt forslag til
produkter til prøven i 9. klasse.
Eleverne vil komme til at arbejde med
flere forskellige udtryksformer - apps,
film, billeder, skuespil og musik.
Som afslutning skal eleverne på et
løb, hvor skoletjenesten har lavet de
spørgsmål, der skal sættes ind på hver
post i førnævnte app.

MELLEMTRIN

MÅLGRUPPE: 4. - 6. KLASSE

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Elevopgaver med sangtekster
• Kortfilm
• Kirkebesøg
• Løb med app
Fag: Kristendomskundskab, Historie,
Musik
Praktisk: Læreren skal selv lave selve
løbet for eleverne i Woop-appen, men
det beskrives hvordan i lærervejledningen. Spørgsmål og opgaver til posterne
er ligeledes her.

ktet
l for proje
Fælles Må df-udgave
p
findes i en
elktbeskriv
je
under pro
ide
s
e
m
res hjem
sen på vo
k
.d
www.fsvs
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UDSKOLING

MÅLGRUPPE: 5. - 10. KLASSE

DE SYV DØDSSYNDER
I den europæiske middelalder skabte
den katolske kirke et hierarki over
begrebet synd. De syv værste, de
såkaldte dødssynder, var: hovmod,
grådighed, vrede, lyst, fråseri,
misundelse og dovenskab.
I 2017 var en række danske og internationale kunstnere inviterede til
at gentænke de syv dødssynder sat i
relation til samfundet i dag. Resultatet
blev syv markante udstillinger på syv
kunstmuseer, fire af dem beliggende i
Viborg Stift. Formålet var at gentænke
værdier i det vestlige samfund i dag.
Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift
har i samarbejde med museerne lavet
et undervisningsmateriale, som
udskolingselever kan arbejde med
også uafhængigt af udstillingerne,
som sluttede i maj 2017.
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Som en del af undervisningsmaterialet
findes der forslag til et afslutningsprojekt. Der arbejdes generelt med
emner såsom etik og tilværelsesspørgsmål - emner, som er indeholdt i
kompetencemålene for faget kristendomskundskab.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning med elevdel.
Fag: Kristendomskundskab, 		
Billedkunst.

Materiale
t
findes og
så
digitalt.

Se, hvordan
fylder
materialet op
på
»Fælles Mål«
eside
vores hjemm
www.fsvs.dk

RELIGIONSFRIHED

- VERDEN RUNDT

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som
de kommer til udtryk i FN’s menneskerettighedskonvention. Hovedparten af
medlemslandene har ratificeret konventionen, men rigtig mange lande har
ikke fulgt op med national lovgivning,
der sikrer religionsfriheden i praksis.
Det betyder, at religionsfriheden rundt
om i verden krænkes, og der er masser
af eksempler på, at repræsentanter for
alle de store religioner både står som
krænkere og krænkede. Det er det, eleverne skal arbejde med i projektet - religionsfriheden som en grundlæggende
rettighed og overtrædelser af den.
Sidste år besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark

og udfærdigede en rapport om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle
projekt inviteres eleverne af FN’s nye
rapportør til på lignende vis at rejse
rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere
til FN’s sikkerhedsråd. Det sker på en
IT-platform udviklet specielt til forløbet,
hvor der vekselvirkes mellem arbejdet
ved computeren og gruppedrøftelser
om etiske dilemmaer samt fælles opsamlinger i klassen.
Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions
betydning give deres bud på, hvad der
skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellig religiøs baggrund.

Materialet
udsendes
i starten af jana
ur og d. 1
.
marts
2019. Bem
ærk , at ud
se
delse i jan
n
uar kun gæ lder
for dette e
ne materia
le!

UDSKOLING

MÅLGRUPPE: 7. - 10. KLASSE

Materialet
findes kun
digitalt.

Materialet indeholder:
• Hjemmeside inkl. lærervejledning
• Elevvejledninger og opgaver.
Fag: Historie, Religion, Samfundsfag

LÆRERKURSUS med fok
us på religionsfrihed i menneskere
ttighederne,
og hvilke problemstill
inger, der er
tale om i det møde. Op
lægsholderne
er: Eva Maria Lassen,
Ph.d. i historie og seniorforsker på
Institut for
Menneskerettigheder me
d speciale i
religionsfrihed,og Bent
Dahl Jensen,
journalist og ansvarshav
ende redaktør ved netavisen Same
ksistens.
Læs mere om kurset på
www.fsvs.dk .
Kurset finder sted d.
23. januar
2019 kl. 13-16 på Skive
Lærerseminarium, Dalgas Alle 20
, 7800 Skive,
lokale 106.
Tilmeldingsfrist: d. 1. jan
uar 2019 på
mail: fsvs@fsvs.dk
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UDSKOLING

MÅLGRUPPE: 7. - 10. KLASSE

KIRKEHISTORISK LØB
Projektet med inspiration i app’en
»Woop« https://www.emu.dk/modul/woop-en-jagt-med-mobil , omhandler udvalgte nedslag i Danmarks
kirkehistorie. Disse nedslag vil blive til
poster med virtuelle elevopgaver, som
eleverne skal løse, før de skal videre til
næste post.
Undervisningsmaterialet, som klasserne arbejder med i forbindelse med
løbet, vil ligeledes behandle disse
historiske begivenheder og figurer,
såsom:
• Kristendommens komme til 		
Danmark med Harald Blåtand 		
og Ansgar som nøglefigurer
• Korstogene
• Klosterbevægelsen
• Den danske reformation og Hans
Tausen som nøglefigur
• Hekseafbrænding
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• Pietismen og Oplysningstiden
• Kirken i Danmark i dag
Der vil være to udgaver af materialet - ét til mellemtrinnet og et kortere
forløb til udskolingen, samt forslag til
produkter til prøven i 9. klasse.
Eleverne vil komme til at arbejde med
flere forskellige udtryksformer - apps,
film, billeder, skuespil og musik.
Som afslutning skal eleverne på et
løb, hvor skoletjenesten har lavet de
spørgsmål, der skal sættes ind på hver
post i førnævnte app.
Fælles Mål for pr
ojektet
findes i en pdf-u
dgave
under projektbes
krivelsen på vores hjem
meside
www.fsvs.dk

t
Materiale
rst
fø
s
e
udsend
s 2019
d. 1. mart

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Elevopgaver med sangtekster
• Kortfilm
• Kirkebesøg
• Løb med app
Fag: Kristendomskundskab, Historie,
Musik.
Praktisk: Læreren skal selv lave selve
løbet for eleverne i Woop-appen, men
det beskrives hvordan i lærervejledningen. Spørgsmål og opgaver til posterne
er ligeledes her.

UDSKOLING

MÅLGRUPPE: 7. - 10. KLASSE

SNEDRONNINGEN
Tag på rejse med Gerda og Kaj ind i
H.C. Andersens univers. En fortælling
om rejsen fra barn til voksen, hvor H.C.
Andersens tilværelsestydning tydeligt
kommer til udtryk. »Poesi skal der til«.
Materialet tager udgangspunkt i animationsfilmen »Snedronningen«, hvor
Dronning Magrethe II’s decoupager
danner grundlaget for computeranimationen. Der veksles mellem film og
uddrag fra H.C. Andersens historie.
Materialet indeholder en let anvendelig lærervejledning samt elevsider
til både dansk- og kristendomskundskabsundervisningen.
Projektet er opdelt i en danskfaglig del
og en kristendomsfaglig del og lægger
op til et parforløb fagene imellem,
men materialet kan også bruges alene
i begge fag.

Der arbejdes med:
• Eventyr
• Tekst og film
• Sprog og litteratur
• Bibelske fortællinger
• Religiøse motiver i kunst og kultur
• Den røde tråd i H.C. Andersens 		
eventyr
Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Elevsider
• Kopisider til kristendomskundskab
• Link til animationsfilmen
• Baggrundsstof om H.C. Andersen
Fag: Kristendomskundskab, Dansk.

let
Materia
gså
o
findes
.
a
digit lt

Dele af
materialet kan
også bruges til
mellemtrinnet.
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FOR FLERE KLASSETRIN

MÅLGRUPPE: 1. - 9. KLASSETRIN

HÅB

Man har da lov at håbe! Håbet er et
udtryk for, at evigheden inkarnerer
sig i tiden, ifølge K.E. Løgstrup. Det er
ikke muligt at give en entydig beskrivelse af, hvad det kristne håb er, for
håb handler ikke kun om en fremtidig
frelse og opstandelse fra de døde. Det
handler også om håb i det håbløse altså et nutidigt håb.
Til arbejdet med begrebet håb er der
udarbejdet en hjemmeside, hvor der
ligger tre korte undervisningsforløb til
henholdsvis indskoling, mellemtrin og
udskoling.
INDSKOLING OG
MELLEMTRIN
I materialet om »håb«
til indskolingen arbejdes der ud fra fortæl-
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tager med
Folkekirkens Skoletjeneste del
rs fredag d. 24.
en stand på Kulturmøde Mo
undervisningsaugust. Her tilbydes et kort
for skoleklasforløb (ca. 30 min.) på stedet
.
ser. Temaet for forløbet er håb
Mors
de
mø
tur
Kul
ved
løb
Tilmelding til for
på www.haabe.dk

lingen om Zakæus, og til mellemtrinnet ud fra lignelsen om den fortabte
søn.
Elevernes egne forestillinger om
»Hvad man kan håbe på« udfordres
ved hjælp af en billedaktivitet, hvor
de til forskellige situationer skal vælge
hvilke tanker og forestillinger, man
kan håbe på.

Læs m
Kulturm ere om
ø
www.k de Mors på
ulturmø
det.dk

med de kristne begreber om opstandelse og evighedsforventning.
Materialet indeholder:
• Hjemmeside med undervisningsmateriale og intro til læreren
Fag: Kristendomskundskab (og for udskoling også musik og dansk)
Antal lektioner: 2-3

UDSKOLING
I materialet til udskolingen arbejder
eleverne først med to sangtekster. Der
bygges bro mellem det gamle og
det nye i form af salmen »Se, nu
stiger solen«, som Jakob Knudsen
skrev i 1890, og sangen »Håb« skrevet af Lau Højen fra bandet Carpark
North i 2017. Dernæst arbejdes der

on Wedege Petersen
Carpark North (By Sim
entirely by myself).
- I created this image

FOR FLERE KLASSETRIN

EsbjergEvangeliet
Esbjergevangeliet er kunstneren Erik
Hagens’ 40 meter lange vægmaleri om
kristendommens fortællinger, hvor motiver fra den kristne bibel og nutidens
verden smelter sammen. Herved stiller
kunstneren en række humoristiske,
provokerende og spændende spørgsmål til den, der ser på billedet.

Hjemmesiden er inddelt i
trin, så læreren har mulighed for at differentiere undervisningen. Under hvert
trin er der udvalgte motiver
og elevopgaver.
Materialet indeholder:
• En hjemmeside med 		
billedet samt opgaver 		
og baggrundsmateriale.

Folkekirkens Skoletjeneste har en reproduktion af maleriet - et billedtæppe
på 20 meter i længden og 2 meter i
højden, som i skoleåret 2018/19 opFag: Kristendomskundskab,
sættes forskellige steder i stiftet. Dertil
Dansk, Billedkunst,
udbydes et undervisningsmateriale i
Samfundsfag.
form af en hjemmeside, hvor eleverne
kan arbejde med en digital version
Materialet findes på
af billedet og zoome helt ind på de
hjemmesiden:
enkelte motiver.
www.esbjergevangeliet.dk
Den
Koderne til hjemmesiden
le
n
Åb e Sko
fås ved bestilling.

ILLES
BILLEDTÆPPET UDST
STIFTET
FØLGENDE STEDER I34-35 2018 		

Viborg: uge
• Overlund skole,
nie Pedersen
Jan
:
on
kontaktpers
2018 inkl.
lstebro: Uge 40 -41
• Mejdal kirke, Ho
ersoner:
ktp
nta
i uge 40. Ko
lærerkursus mandag
e.dk
irk
alk
ejd
@m
aard, hk
Henriette Ørsø Kvisg
.dk
km
ili@
,
ard
dega
og Irene Kristina Lin
e 43-45
gnegård, Løgstør: Ug
so
s
ke
kir
r
tø
gs
Lø
•
n,		
se
lle
: Kim Ca
2018 - kontaktperson
k
s.d
mu
@v
ing
sn
undervi
dbjerg: Uge 3-4 2019
Vil
,
ole
sk
g
jer
db
• Vil
n, 		
nne Kudeha Simonse
– kontaktperson: Ha
hann0536@dblit.dk
kontaktuer: uge 5- 6 2019 • Struer kirke, Str
kirke.dk
ertru
gaard, bu@s
person: Charlotte Ny
2019
-15
14
e
Ug
ig:
len, Lemv
• Christinelystsko
		
n,
se
ten
ris
Ch
nk
Mu
- kontaktperson: Trine
.dk
tc@christinelystskolen

Skoler kan kontakte FSVS, hvis de
ønsker at få tæppet til deres skole.
Det udstilles ca. 14 dage.
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FOR FLERE KLASSETRIN

ET MUSIKALSK PÅSKEPROJEKT I VIBORG OG HOLSTEBRO FOR 3.-5. KLASSE

RUNDT OM RØDHALSEN
Rundt om Rødhalsen er et undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt
i Selma Lagerlöfs fortælling om Rødhalsen.
Projektet afsluttes med en fortællekoncert hvor skolerne, som har været med
i projektet, mødes og synger sangene
fra materialet sammen. De bliver akkompagneret af musikere fra Prinsens
Musikkorps. Koncerten er en vekslen
mellem musik og fortælling. Rødhalsen,
som eleverne kommer til at kende, når
de arbejder med undervisningsmaterialet, bliver genfortalt af en fortæller i
kirken.

Der arbejdes med:
• Selma Lagerlöfs Kristuslegender
• K. E. Løgstrups Livsytringer
• Sange og det musiske sprog
Fag: Kristendomskundskab, Dansk,
Musik.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning med tekst
og noder
• Kopisider

Den 10. april 2019 kl. 10.00 og kl.
11.00: Houlkær kirke, Odshøjvej 7A
8800 Viborg. Kontaktperson: sognepræst Kristine Jersin tlf. 24279633 og
mail: krje@km.dk
Den 11. april 2019 kl. 10.00 og kl.
11.00: Holstebro kirke, Kirkestræde
9,
7500 Holstebro. Kontaktperson: Run
e
Hoff Lauridsen, tlf. 29172839 og mai
l:
smh-bu@holstebrokirke.dk
Tilmeldingen til koncerterne foregår
direkte til ovennævnte kontaktperson.
Undervisningsmaterialet bestilles hos
skoletjenesten gennem bestillingssi
den
på www.fsvs.dk

Alle melodierne er indspillede og ligger
tilgængelige på YouTube - lige til at
synge efter. Noder følger med materialet. Find link til »Melodier til Rundt
om Rødhalsen« på vores hjemmeside:
www.fsvs.dk

22

FORTÆLLEKONCERTERNE 			
FOREGÅR:

Koncert i Ikast Kirke
d. 20. marts 2018.

Den
Åbne Skole

Tilmeld
ing og
bestilli
ng inde
n
d. 1. m
arts 20
19

ALLE TIDERS PÅSKE – INDSKOLING

PESACH – MELLEMTRIN

JUL

Materialet guider eleverne gennem
påskeugens begivenheder gennem 7
lektioner fra palmesøndag til påskedag.
Til hver lektion følger en genfortælling
af de bibelske beretninger og forslag
til samtale om den enkelte bibelhistorie. Der er desuden tilhørende elevaktiviteter og idéer til udvidelse.

Materialet omhandler det jødiske
påskemåltid, Pesach, som den kristne
påske har sine historiske rødder i. Den
jødiske påskefest bygger på fortællingerne om Moses og udvandringen fra
Egypten. Selve påskefejringen er centreret om Seder-måltidet, der er bygget
op omkring symbolik og tradition.

Læsetekster, sange og aktiviteter, der
hører julen til. Kan også bruges som
supplement til den daglige undervisning. Mest til indskoling og mellemtrin,
men kan også bruges af udskolingselever.

Antal lektioner: 7-10.

Antal lektioner: 4-8.

Materia
let
findes
også
digitalt
.

let
Materia
gså
o
s
finde
.
a
it
dig lt

Der arbejdes med:
• Advent
• Jul i gamle dage
• Juletræet
• Julegaver
• Juleklip
• Nissen
• Julemanden
• Julen varer lige til påske
• Det skete i de dage
• Vise mænd fra Østerland
• Santa Claus
• Misteltenen
Materia
let
findes
Antal lektioner: 			
kun
digitalt
Anvendes i julen.
.

FOR FLERE KLASSETRIN

HØJTIDER

Julematerialet udsendes
ca. d. 1. november og
påskematerialet
ca. d. 1. marts.
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