Skole-kirketjenesten
Brønderslev Provsti
Knudsgade 125, 9700 Brønderslev.
Tlf. 24 25 00 78, mail broenderslev.provsti@km.dk
www.broenderslevprovsti.dk

Bestyrelsesmøde
21. juni 2018.
Tilstede: Pia Christensen, Lene Bak Jensen, Hanne Larsen og Pia Uth.
Afbud fra Jeanette Nymann Geller og Inge Hansen.
Referent: Erik Rasmussen.

Referat
1. Velkommen til ny bestyrelse – motivation og idéer
Gensidig orientering til forventninger.
2. Introduktion til arbejdsgang i bestyrelse
Bestyrelsen mødes to gange årligt. Der vil på møderne ske en drøftelse af retning og
prioriteringer. Hvad skal der ske i det nuværende og kommende skoleår. Pia bruger
bestyrelsen til sparring af muligheder og det må hun gerne benytte sig af imellem
møderne.
Det er lykkedes, at synliggøre skolekirketjenesten i forhold til skolerne i kommunen. Det er
ligeledes hensigten af menighedsråd mm. oplever og får kendskab til skolekirketjenestens
arbejde.
Bestyrelsen er arbejdsgiver for Pia og tager beslutning om arbejdsvilkår herunder
efteruddannelse.
Vores skolekirketjeneste er medlem af Landsnetværket for skolekirketjenester. Her
udarbejdes materialer og der sker en god læring på tværs.
Der er et lokalt samarbejde for skolekirketjenester for de tjenester, der er i Aalborg stift.
3. Siden sidst/referat
Der var bestyrelsesmøde i januar. Siden er der sket valg til bestyrelsen.
Det har været et travlt forår med arrangementer. Der har været en del påskevandringer på
flere skoler med gode resultater. Her har det været med god hjælp af ansatte ved kirkerne.
Der har i år også været med servering af lammesteg, så påsken bliver oplevet på mange
måder.
Der har været Luther-arrangementer.
Esbjergevangeliet har været på tur på flere skoler. Mange af aktiviteterne er gentagelser
fra tidligere år, men der kommer nye børn, - og der bliver sat fokus på nye temaer og
dermed åbnet op på forskellig indlæring.
4. SKT lige nu: Årsplan, kulturmøde, workshops om etik
Årsplan blev præsenteret.
Heraf kan nævnes at der i august er deltagelse på Kulturmødet på Mors (sammen med
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flere skolekirketjenester). Tema er HÅB. Undervisningsmaterialer for indskoling, mellemtrin
og overbygning. Materialerne vil herefter ligge på en hjemmesiden www.haabe.dk, så
skolerne kan bruge det efterfølgende herfra.
* Englebesøg for indskoling.
* Påskemåltid for indskoling.
* Forestillinger, fortælling om Josef. Undervisning for indskoling.
* Forestilling, fortælling om Den barmhjertige samaritaner og de 10 bud. Også for
indskoling.
* Bibeleventyr. Fortælling om Bibelen. Undervisning for mellemtrin.
* Via Dolorosa. Undervisning for mellemtrin.
* Luther. Undervisning for mellemtrin. Der er ligeledes klassesæt af bøger, der kan lånes.
* Kirketour. Undervisning via nettet. Fire film og forskellige tider.
* Påske. Salmesang og påske-musikforestilling. Det er en ny forestilling, som vi har bedt om
skulle udarbejdes. Undervisning for mellemtrin.
* Påskedugen. Den kan lånes og fortæller påskehistorien.
* Forestilling om Brdr. Løvehjerte. ’Hvad sker der, når man dør’. Den bliver arrangeret i
samarbejde med biblioteket.
* Fortælling. Skibsdrengen af Karen Blixen. Fokus på næstekærlighed. Undervisning for
overbygning.
* Foredrag og workshop, ’Når præsten tager med i krig’. Undervisning for overbygning.
* Religionsfrihed. Materiale der kan lånes med forslag til undervisningsforløb. Undervisning
for overbygning.
* Workshop om aktiv dødshjælp. Undervisning til overbygning.
* Workshop om netetik og menneskesyn. Undervisning til overbygning.
* Kursus om prøven i kristendom-historie-samfundsfag. Undervisning for lærere.
* Tilbud til faglærere om at Pia kan komme ud for at præsenterer materialer og ’hvad der
sker’ og præsenterer nye muligheder.
Endelig er der Facebook med nyheder, billeder og omtale af events, ideer og inspiration.
Kataloget kommer dels på fælles hjemmeside for lærere, så alle skolerne har direkte
adgang ad den vej, herudover bliver det trykket, så det kan afleveres fysisk.
5. Landsnetværk: projekt 2019 + følgegruppe (Deltagelse i arbejdsgrupper?)
Der er en forventning om i Landsnetværket, at konsulenter på skift er med i grupper, der
udarbejder materialer. Dette overvejes uden noget er afklaret, da det er tidskrævende. Det
kunne overvejes at udarbejde materialer i et fællesskab med skolekirketjenesterne i det
nordjyske.
6. Budget 19
Der er budget på samlet kr. 400.000. Det dækker løn, materialer, kurser mm. Det ansøges
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PU om for 2019.

7. Kursusønsker + aktuelt
Pia har tilmeldt sig et par dagskursus på UCN. I Landsnetværket er der hvert år kursus over
tre dage. Der er ikke pt. aktuelle ønsker til efteruddannelse.
8. Persondata/databeskyttelse + hjemmeside og Facebook?
Der vil ske en afklaring af, hvad der skal være på plads i forhold til persondataforordning.
9. Datoer for de næste to møder + tidspunkt
14. januar 2019 kl. 13.00 og 17. juni 2019 kl. 15.30.
10. Evt.
Der gives en hilsen og tak til Tabita Birkbak, der ikke længere er i bestyrelsen. Pia Uth
ordner dette.
Ide om at der kunne laves materialer om/ med Dronninglund Slot, som kan bruges i vort
regi.
Fokus på at der kunne laves noget i forhold til de 17 verdensmål, da der kommer en stor
udstilling til Brønderslev.
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