Skole-kirketjenesten
Brønderslev Provsti
Knudsgade 125, 9700 Brønderslev.
Tlf. 24 25 00 78, mail broenderslev.provsti@km.dk
www.broenderslevprovsti.dk
Bestyrelsesmøde 30. januar 2018.
Til stede: Torben Sanden, Hanne Larsen, Tabita Rughave Birkbak, Inge Bech Hansen,
Jeanette Geller, Pia Uth og Erik Villy Rasmussen.
REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Godkendt.
2. Skolekirketjenesten fremadrettet:
a) Kontakten til Menighedsrådene – er det vigtigt? Hvordan give MR ejerskab over
skolekirketjenesten? Besøg hos MR?
Der sker ind i mellem en invitation til menighedsrådene til at møde om ved forskellige
arrangementer i skolekirketjenestens regi. Det kunne yderlig synliggøres på de lokale kirkers
Facebook mm., - at det muligt at se skolekirketjenesten i aktion, når det sker lokalt, f.eks. ”Nu er
der et skolekirke-arrangement i Stenum – kom og se… ”
Det bliver dermed et tilbud til menighedsrådsmedlemmerne.
Der blev ikke planlagt et besøgsrunde, men at arbejdet bliver synliggjort ved Budgetsamråd og
andre steder.
b) Kontakt og samarbejde med Præster og Kirke-kulturmedarbejdere
Det er fint, at der er arrangementer, der også foregår i kirkerummet og dermed bliver synlig for
lærere, at kirken kan bruges på forskellige måder.
Det er ligeledes godt, at få en dialog med præster, kirkekultur-medarbejderne, organister mm. Det
skal afklares med de enkelte menighedsråd i forhold til at gøre brug af ansatte.
c) Hvilken prioritet skal flg. tilbud have i Skolekirketjenesten?
• Gæstelærerbesøg med tilhørende materialer, - når Pia selv er afsted, f.eks. Engle, Esbjerg
Evangeliet, Via Dolorosa med flere.
• Teater/event med besøg udefra/ inkl. materialer til forberedelse/efterbearbejdelse
• Materialeudvikling?
Er det vigtigt, at Pia møder eleverne? – eller skal prioriteringen være, at udvikle materialer, der
udsendes til skolerne, som lærerne kan bruge?
Det er fint, at der sker en kontakt til kirkerne, så elever og lærer finder ud af, at de kan bruge
kirken. Et eksempel på det er matematiktimer, der er foregået i kirkerummet.
Pia har brugt mere tid på at være på skolerne og dermed blive kendt. Det er en tydelig
markedsføring af skolekirketjenesten. Det er godt, at det sker spredt på alle skoler.
Det kan sammentænkes med at gøre brug af præsten med flere, så der også sker en bred
markedsføring af kirken.
d) Dannelsesdag/konference: Skal vi arrangere en dannelseskonference eller en pædagogisk dag
for lærere, skolebestyrelser, forvaltning, præster osv.? Fx med Lene Tanggaard:
Formand for skolekirkebestyrelsen, Torben Sanden, tlf. 98 28 18 90, mail torben@sanden.dk
Konsulent Pia Uth, tlf. 20 22 00 78, mail pia@skolekirke-broenderslev.dk

Skole-kirketjenesten
Brønderslev Provsti
Knudsgade 125, 9700 Brønderslev.
Tlf. 24 25 00 78, mail broenderslev.provsti@km.dk
www.broenderslevprovsti.dk
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/en-ettrinsguide-til-hvordan-vi-faar-bedre-skolerdaginstitutioner-hospitaler-og-aeldrepleje og Jeppe Søe (hørte ham i radioen, hvor han er meget
skarp på hvilke værdier han står for som forælder).
Det er gennemført andre steder. Forslag om at der sker en dialog med fælles skoleleder Carsten
Otte om de kunne have lyst til at arbejde med på dette. Målgruppen er lærere, men også andre
med interesse heri. Pia arbejder videre.
Det kunne også overvejes som en emne på den årlige temadag i provstiet.
3. Ideer til vores tilbud for skoleåret 18-19.
Der er en række faste tilbud, der er en god efterspørgsmål efter, f.eks. Esbjergevangeliet, Via
Dolorosa mm.
Via Dolorosa har været forskellige steder og der arbejdes på at det kommer ud meget bredt ud.
Nyheder bliver Brdr. Løvehjerte i samarbejde med biblioteket med en eller to forestillinger.
Og ny er også teaterforestillingen Intet.
Der bliver deltagelse i Kulturmødet på Mors i august i samarbejde med andre af folkekirkens
skolekirketjenester fra Viborg og Aalborg stifter. Det overordnede tema er Håb. Materialer kan
efterfølgende komme til glæde hos os.
Bibeleventyret har kørt godt i flere år, men det er ikke sikkert at underviseren kan gøre det i det
kommende år. Det overvejes at få en anden underviser. Pia har overvejet at tage uddannelsen i at
kunne undervise i Bibeleventyr, men det vil kræve meget tid.
Luthertæppet bliver fortsat et tilbud. Det er pensum i skolerne.
Der er tilrettelagt gæstelærer-besøg hen over foråret.
Nyt materiale ”Religionsfrihed” til overbygningen overvejes.
Landsnetværk-projekt kommer til 2019 og udarbejdes i år. Pia er med i projektet.
Der er en god fordeling imellem indskoling, mellemskole og udskoling. Dog at der vil komme mere
fokus på udskoling.
4. Hvordan formidle årsplan til skoler?
Der bliver lavet eget materiale til omdeling på skolerne for 2018/2019. Det vil give en god
synlighed af muligheder. Pia tager på besøg ved skolerne for at præsenterer materialet.
Derudover er der fælles katalog med andre udbydere via kommunen.
5. Budgetsamråd og årsrapport for 2017 model?
Der udarbejdes en rapport til Budgetsamrådet den 22. marts og der spørges om muligheden for at
give et mundtligt oplæg på budgetsamrådet.
6. Valg af sognenes repræsentanter til bestyrelsen for perioden 2018 - 2022.
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer på budgetsamrådet. Afstemningsreglerne afklares.
Ny periode gælder fra 1. april.
7. Pias ønsker til kursus og uddannelse.
Tanker om deltagelse i Didaktik-uddannelse på Act2learn. Pris kr. ca. 10.000.
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En anden mulighed: Master i Innovation og kreativt læringsdesign – om læringsmiljøer og
læringsprocesser. Det skal dog ikke være nu…
En tredje mulighed: IT kursus, men der er ikke noget aktuelt.
Det skal overvejes, hvor meget kursusdelen skal fylde i tid set i lyset af, at det er en 19 timers
stilling.
8. Regnskab 2017 og budget for 2018, har vi allerede ønsker til budget for 2019.
Regnskabet for 2017 viser indtægter (ligning) for kr. 352.910 og udgifter på kr. 375.118,32.
Resultat på kr. -22.208,32. Budget for 2018 er kr. 400.000.
9. Eventuelt.
Tak til Torben Sanden for indsats som formand for den første periode af skolekirketjenesten i
provstiet. Nyt medlem valgt af provstiudvalget er Pia Christensen.
Der udsendes en Doodle til den nye bestyrelse efter budgetsamrådet for at fastlægge dato for nyt
møde.
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