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Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte tilbyder 

gratis tværfaglige undervisningsprojekter på skolens præmisser,
belyst gennem religion, æstetik, etik og filosofi.
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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.

Religionernes dag
 2021

- religionsmøder i klasselokalet og interkulturel pædagogik 

Tid: Torsdag 9. september kl. 10 - 16

Sted: Syddansk Universitet - Odense

Tilmeldingsfrist: OBS! - allerede 25. juni 

Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

 

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 



MONSTRE
- i kristendom, myter og folketro 

Fag: Kristendomskundskab, dansk - evt. musik og billedkunst

Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde. Bibelen, den nordiske mytologi og den danske 
folketro er fulde af  monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Er monstrene en måde at forstå verden 

på? Hvad kendetegner et monster? Og kan monstrene overvindes? Det giver projektet et indblik i.

Særligt til dette forløb har forfatter Morten Dürr sammen med illustrator Julie Østergaard skabt 
en fortælling, en oplæsningsbog, om monstre og mennesker og om frygt og håb. Fortællingen ledsages 

af  et lydspor, komponeret af Mathias Madsen Munch. Lydsporet er en musikfortælling til bogen og 
er indspillet af  et klassisk symfoniorkester. 

Gennem den æstetiske treklang, fortælling, illustration og musik, møder eleverne sammen med de 
to børn, Felix og Anna, forskellige monstre. Monstrene skal undersøges gennem leg og bevægelse, gennem 

faktakort m.m. Eleverne får også mulighed for at komme med deres bud på, hvad de selv er bange for, 
altså hvordan deres eget monster ser ud, og hvordan man kan overvinde det.

Målgruppe: 1.-3. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk - evt. inddragelse af  musik og billedkunst 

Lektioner: 11 + kirkebesøg
Tid: Ultimo oktober og resten af  skoleåret 
Kirkebesøg: Om kristendommens monstre

Materiale: Sendes ud primo oktober

Tilmeldingsfrist: 23. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

Illustration: Julie Ø
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SORG og livsmod 
- når de mindste rammes af  sorg 

Fag: Dansk og kristendomskundskab
Projektet har været udbudt før med to film

 - nu er fire nye film kommet til!
Hvert år rammes et stort antal børn af  pludselig sorg. 

Måske fordi de mister en af  deres nærmeste, eller fordi der er opbrud i familien på grund 
af  fx skilsmisse. Andre udsættes for omsorgssvigt og er i en sorgtilstand pga. forældres misbrug, 

manglende tilstedeværelse/nærvær, kroniske sygdomme eller fattigdom. 

Som sorgramt har man typisk en oplevelse af  at blive isoleret bag en mur af  tavshed, fordi omgivelserne 
er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen. Sådan har børn det også! 

Med afsæt i seks fabel-tegnefilm om ovenstående emner fra Tiny Film, der også står bag en lang 
række tegnefilm til DR, sættes der i børnehøjde fokus på, hvad sorg er. 

Hvornår kan den ramme én, og hvordan kan den komme til udtryk, og hvordan kan 
den håndteres af  såvel omgivelserne som af  den sorgramte selv? 

I bred forstand er der tale om et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres 
indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

Målgruppe: 1.-3. klasse
Fag: Dansk og kristendomskundskab

Lektioner: 6-8 lektioner - ved brug af  to af  de seks film 
Tid: September og skoleåret ud

Kirkebesøg: Bibelfortællinger, aktiviteter og samtale
Materiale: Sendes ud primo september

Tilmeldingsfrist: 23. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk
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- om venskab, fællesskab og samarbejde

Hey-vi bygger 
Fag: Dansk, kristendomskundskab og billedkunst

Med udgangspunkt i Kim Fupz Aakesons billedbog “Det hus Jack (og Melissa) byggede” 
handler dette forløb om at have brug for andres hjælp, om at bygge noget sammen, 

og om at tale om det der er svært. 

Vandet begynder at stige, og der bliver brug for at bygge et hus - eller er det en båd?
 Jack er god til at bygge, og da han får hjælp og selskab i sit byggeri, bliver verden lysere... 

I bogen er der referencer til bibelhistorier, som eleverne skal på jagt efter. Der er mulighed for et 
kirkebesøg i den lokale kirke, hvor eleverne lytter til fortællingen om Noas Ark og ser lokale kirkeskibe. 

Afslutningsvis kan eleverne bygge og folde huse og ven-skabe i papir.
Til forløbet medfølger, til låns, “Det hus Jack ( og Melissa ) byggede”.

Illustration: Lillian B
røgger
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Målgruppe: 2.-3. klasse
Fag: Dansk, kristendomskundskab, billedkunst

Lektioner: 2-8
Tid: Januar og skoleåret ud

Kirkebesøg: Fortælling om Noas ark og om kirkeskibe 
Materiale: Sendes ud primo december

Tilmeldingsfrist: 23. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

2.- 3.         klasse



- lyt til yndlingshistorier fra Det Gamle Testamente

Fortællekaravanen
Fag: Kristendomskundskab

Eleverne inviteres indenfor i et “orientalsk” fortællerum, hvor præsten fortæller sin 
yndlingshistorie fra Det Gamle Testamente. Billedkunstner Maria Lau Krogh 

står for scenografien, og med østerlandske smage og dufte samt genstande, 
der kan sætte fantasien i gang, går turen tilbage til historiernes udspring. 

Formålet med projektet er at præsentere eleverne for udvalgte bibelske fortællinger 
på en vedkommende og sjov måde. Ved at lytte og stille spørgsmål til historien 

bliver de klædt på til at udtrykke sig om centrale fortællinger 
og grundlæggende tilværelsesspørgsmål.

Fortællekaravanen gør holdt på et bibliotek, i en sognegård eller i en kirke 
i nærheden af  jeres skole.

Besøget kræver ingen forberedelse, men I modtager enkle forslag 
til en afrunding hjemme i klassen.

Målgruppe: 0.-3. klasse
Fag: Kristendomskundskab

Tid: Marts, april, maj
Tidspunkt: Kl. 10 - ca. 11.30

Sted: Info om sted følger
Materiale: Sendes ud før besøget

Tilmeldingsfrist: 23. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

Illustration: M
aria Lau Krogh
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- set gennem Bibelen, nordisk mytologi og FN´s verdensmål

Fortællingen i træet og 
træerne i fortællingen

Fag: Kristendomskundskab og natur/teknologi

Et vigtigt spørgsmål, som eleverne undersøger, er:  
Hvad er mest levende – et dødt eller et levende træ?

Hjemme på skolen igen møder eleverne den 
nordiske mytologi i form af  det kæmpemæssige træ, 
Ask Yggdrasil. 
I den kristendomsfaglige del arbejder de med 
Bibelens skabelsesberetning. Her stifter de bl.a. 
bekendtskab med Kundskabens træ og spørgsmålet: 
Hvad vil det egentlig sige, at mennesket 
fik til opgave at herske over naturen? 
Eller som der står i den nye bibeloversættelse:
Det skal tage ansvar for naturen? 

Projektet er et samarbejde med Raadvad Naturskole 
og har både en naturfaglig og en kristendomsfaglig 

tilgang. Der er fokus på træet og dets betydning 
for kloden, for mennesker og for andre organismer. 

Forløbet relaterer desuden til FN’s verdensmål nr. 13, 
Klimaindsats, og mål nr. 15, Livet på land.

Efter en introduktion til emnet i klassen, besøger 
eleverne naturskolen. Her arbejder de i små udendørs 
workshops med træets rolle i kulstofkredsløbet, træets 
livscyklus og fotosyntese. Trækendskab og træets rolle 

i folketroen bliver også berørt.

Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Natur/teknologi, kristendomskundskab
Lektioner: 4-6 i klassen + 4 på Naturskole

Tid: En formiddag på Naturskolen: uge 38, 40 og 41 kl. 9 -13
Sted: Raadvad Naturskole og i klassen

Materialer: Sendes ud primo september
Privatskoler bedes kontakte Skoletjenesten for info om besøget på kommunens naturskole

Tilmeldingsfrist: OBS! 5. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk 
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Farer, fristelser og faldgruber - på rejse gennem Odysseen og Bibelen
De folkekirkelige skoletjenester øst for Storebælt

- på rejse gennem Odysseen og Bibelen

 Fristelser,
farer og faldgruber

Fag: Dansk, historie og kristendomskundskab

Farlige havuhyrer, skønne troldkvinder og kykloper hører til de væsener, som Odysseus kæmper 
med og fristes af  på sin lange hjemfærd fra Troja. Jesus fristes ultimativt af  djævelen i ørkenen, 

og fristelse opfattes i kristendommen som en uundgåelig del af  menneskelivet. 

Fortællingen om Odysseus hører sammen med Bibelen til blandt hovedværkerne i europæisk 
kulturhistorie og har været med til at danne grundlag for vores mellemmenneskelige relationer. 

For hvordan håndterer vi de mange fristelser, som møder os på rejsen gennem livet?

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

Lektioner: 8-12 
Tid: September og skoleåret ud

Materiale: Sendes ud primo september

Tilmeldingsfrist: 23. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

Illustration: N
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 Aluu!-Hej!
 Takuss!-Vi ses!

- religions- og kulturmøder i Grønland og Danmark
Fag: Dansk, historie, billedkunst og kristendomskundskab

Projektet giver børn i såvel Grønland som Danmark 
mulighed for at få et indblik i hinandens liv, kultur og 

religion både historisk og i dag. Materialet lægger 
op til, at eleverne arbejder med centrale fortællinger 

fra nordisk mytologi, inuits religion og kristendommen 
samt danske og grønlandske juletraditioner.

Det historiske aspekt belyses bl.a. gennem en tegneserie 
om Hans Egedes virke i Grønland for præcis 300 år 

siden, og nutiden præsenteres i form af  et rigt 
billedmateriale og små voxpops, hvor grønlandske og

danske børn fortæller om deres eget hverdagsliv og 
måder at holde jul på. Med udgangspunkt i børnenes 
fortællinger skal eleverne arbejde religionsfagligt med 
velkendte juletraditioner og undersøge, om der mon 
kan findes spor i julefejringen fra henholdsvis den 
nordiske, inuitiske og kristne kultur og religion.

I materialet indgår forslag til et kreativt juleprodukt. 
Desuden trækkes der lod om en række workshops 
i uge 45 med billedkunstner Maria Lau Krogh.
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Målgruppe: 4.-5. klasse
Fag: Dansk, historie, billedkunst og kristendomskundskab 

Lektioner: 10-15
Tid: November - december

Kirkebesøg: Fortællinger om lys
Materiale: Sendes ud ultimo oktober

Tilmeldingsfrist: 23. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

 Juletraditioner

  i Grønland& 

   Danmark

Illustration: B
runo Josephsen, N

icolaj Krabbe og
 B

rian Rasm
ussen



- om at se hinanden

øjeBLIK 
Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst

Hvad vil det sige at være usynlig? Hvad vil det sige at se hinanden? 
Og kan man ligefrem blive usynlig, hvis man ikke bliver set?

I dette projekt arbejder eleverne med Tove Janssons fortælling “Det usynlige barn”. 
Pigen Nini er blevet så overset, at hun er blevet næsten usynlig, men en dag lander 

Nini heldigvis i et “seende fællesskab”. 
Tove Jansson fortæller med stor empati, og helt usentimentalt, 

om det livsvigtige i at høre til.

I forlængelse af  “Det usynlige barn” præsenteres eleverne for Søren Kierkegaards tanker 
om at se og blive set af  andre. For Kierkegaard er det afgørende, hvordan vi ser hinanden, 

da vi med et enkelt øjekast kan tillægge eller frakende hinanden betydning.

Som supplement til tekstlæsningen kan der arbejdes billedkunstfagligt med projektets 
pointer om det “at se”. Billedkunstner Maria Lau Krogh har udarbejdet 

en idé til en skulptur, som eleverne bygger enkeltvis eller to og to i klassen.

Målgruppe: 5.-6. klasse
Fag: Dansk, kristendomskundskab, billedkunst

Lektioner: 8-11
Tid: Januar og skoleåret ud

Materiale: Sendes ud primo december

Tilmeldingsfrist: 23. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk
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- påskens dramatiske fortællinger
Fag: Kristendomskundskab - evt. dansk og billedkunst 

I ugen op til påskeferien fortæller seniorpræst Jakob Rönnow på levende 
vis den meget barske beretning om Jesus’ død og opstandelse påskemorgen. 

Hvorfor siger man, at det bringer uheld at være 13 gæster til bords? 
Hvad forstår man egentlig ved et Judaskys? Og hvorfor bruger vi stadig udtrykket 
“Jeg vasker mine hænder?”. Disse spørgsmål og mange flere giver Jakob svar på, 

når vi mødes på Hovedbiblioteket. 

Inden eleverne hører påskefortællingen “live”, får de mulighed for at arbejde med 
påskens fortællinger og traditioner. Materialet ligger på en hjemmeside, 

og her kan fagene dansk og billedkunst inddrages.

Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab - evt. dansk og billedkunst

Lektioner: 2-5 lektioner i klassen
Datoer for påskefortælling: 5. og 6. april kl. 10-11 og 11.30-12.30

Sted: Øregårdssalen, Hovedbiblioteket i Gentofte
Materiale: Adgang til hjemmesiden sendes ud primo marts 

Tilmeldingsfrist: 23. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

Hvorfor
 holder vi påskeferie?
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- samtaler om livets store spørgsmål
Fag: Kristendomskundskab 

Hvad betyder håb for et menneske? Er fjendskab uundgåeligt? 
Og bestemmer man selv, om man er lykkelig?

I dette projekt får eleverne mulighed for at gå undersøgende til værks, når det gælder 
livets store spørgsmål. 

“Tid til tanke” er en netbaseret artikelbase, hvor eleverne kan arbejde 
med tekster fra filosofi, kristendom og andre religioner.

Artiklerne er sammensat af  forskellige modaliteter som fx videoer, illustrationer og arbejdsspørgsmål. 
Forskellige vinkler og perspektiver præsenteres, og via filosofiske øvelser og 

samtaler kommer elevernes egne tanker i spil. 

Der kan arbejdes med syv temaer: Universet, Tro, Håb, Kærlighed, Humor, Fjendskab og Lykke. 
Man kan vælge at arbejde med et eller flere temaer.

Forløbet handler ikke om at finde de rigtige svar eller definitioner, om at overbevise 
andre om ens holdninger eller om at vinde en diskussion.

Formålet med materialet er, at eleverne i fællesskab forholder sig til religionsfaglig 
viden og filosofiske spørgsmål af  eksistentiel karakter. 

Målgruppe: 7.-9. klasse
Fag: Kristendomskundskab

Lektioner: 3 pr. begreb
Tid: Hele skoleåret

Materiale: Sendes ud i medio september

Tilmeldingsfrist: 23. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

TID til tanke
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- om skyld, skam og nåde
Fag: Kristendomskundskab

Projektet sætter fokus på en usikkerhed, som mange unge tumler med - følelsen 
af  ikke at være god nok, følelsen af  konstant at blive “målt og vejet”.

Forløbet beskæftiger sig med tre begreber, der er viklet ind i hinanden: Skyld – Skam – Nåde. 
Skyld hænger sammen med det, vi gør forkert, mens skam derimod er en følelse af  at være forkert. 

Nåden er - ganske umoderne - en betingelsesløs accept af  mennesket.

Gennem tekstlæsning, filmklip og fysiske øvelser arbejder eleverne med begrebernes 
indbyrdes påvirkning. Eleverne analyserer tekster af  Karl Ove Knausgaard, filmklip fra 

serien SKAM og bibeltekster vha. definitions-kort samt en samtalestruktur,
 der lægger op til dialog og refleksion. 

Projektet er digitalt baseret og materialet hentes på en hjemmeside.

Forslag til prøveoplæg er inkluderet i projektet.

Målgruppe: 7.-9. klasse
Fag: Kristendomskundskab

Lektioner: 6-8 lektioner
Tid: Slut september og skoleåret ud

Kirkebesøg /besøg af  præst i klassen: Samtale og spørgsmål
Materiale: Sendes ud medio september 

Tilmeldingsfrist: 23. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

GOD NOK?

Illustration: Pixabay
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- Hvordan undgår man, at klimafrygten overvælder de unge? 
Fag: Kristendomskundskab og dansk

Filminstruktør og teolog Regitze Marker har mødt mange børn og unge, som ikke turde tro på, at der 
overhovedet er en fremtid for deres generation. Her var klimafrygten dominerende. Hun iværksatte 

derfor et filmprojekt, hvor hun i en elbil kører rundt i Danmark, mens hun på turen taler med to unge 
om deres tanker om fremtiden. Bilen er et godt samtalerum, Regitze Marker en dygtig

 interviewer - men først og fremmest er hendes passagerer kloge, ærlige og opløftende at lytte til.

Med udgangspunkt i filmen handler dette undervisningsforløb om klimaudfordringen, men især om, 
hvordan man kan tænke og handle uden at blive mast af  problemernes tyngde. 

Kristendomsfagligt er der bl.a fokus på ”håb” kontra ”frygt” - et modsætningspar, som altid har været 
indbygget i den menneskelige eksistens. Desuden præsenteres eleverne for forskellige natursyn, heriblandt 
kristendommens tanke om mennesket som forvalter af  Guds skaberværk. Danskfagligt kan der arbejdes 

med miljødigte samt en improvisation fra rapkunstner Per Vers. 

Klimafrygt
 håb og handling
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7.- 9.         klasse

Målgruppe: 7.-9. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 6-8 lektioner
Tid: Januar og skoleåret ud

Materiale: Sendes ud medio december 

Tilmeldingsfrist: 23. august
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk

 



ideer
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.

Religionernes dag
 2021

- religionsmøder i klasselokalet og interkulturel pædagogik 

Tid: Torsdag 9. september kl. 10 - 16
Sted: Syddansk Universitet - Odense

Tilmeldingsfrist: OBS! - allerede 25. juni 
Tilmelding: skole-kirke-gentofte.dk
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        Hvem er vi?

    www.skole-kirke-gentofte.dk      kirkeskolegentofte@gmail.com

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 
med undervisningstilbud inden for rammerne 
af  grundskolens undervisning.

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

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-forkynende grundlag.

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. Illustration: N

ikolaj Krabbe


