Pias noter til Møde i Skolekirkebestyrelsen 9. december 2020 kl. 16.30-18.00
1. Siden sidst – Pia fortæller om hvad der er sket siden sidste møde i januar og hvad er idéerne til 2021?
Forår 20:
Siden mødet i januar har årets gang været præget af Corona, nedlukning i marts og restriktioner.
Nåede nogle omgange påskemåltid, men brændte inde med 2½ frosne tilberedte lammekøller. Påskedugen
nåede at blive brugt på én enkelt skole
Havde pakket kassen til Via Dolorosa – og udsendt indbydelse til påskearrangement. Men intet blev til
noget!
Alsang 5. maj blev desværre aflyst. Jeg har ikke taget initiativ til at genoptage det i 2021. Men hvis
restriktioner ophæves, så man igen må samles 1000 i maj, vil jeg kontakte samarbejdspartnerne og høre
om vi skal finde projektet frem igen!
Efter genåbning: Inge og jeg udviklede pinseløb og havde alle 14 1. og 2. klasser i Brønderslev By igennem –
så de i den grad har oplevet pinse.
Netetik og næstekærlighed med K-klassen i Klokkerholm – billeder og undersøgelser
De brugte også ”Ondskab”
Skoleår 2020-21
Lavet årsplan + tryk. Uddelt i uge 32, hvor lærerne mødte ind.
Ikke så stor efterspørgsel i år, som tidligere. Tænker det skyldes Corona, da skolerne håndterer det
forskelligt, og hverdagen er så fyldt af det, så mange ikke tænker ud af skolen.
Havde meldt mig til diplommodul om Eksperimenterende didaktik og læringsdesign, men det blev desværre
aflyst pga for få deltagere
Religionernes dag i Odense – om Filosofi med børn. Så inspirerende – har kastet mig lidt ud i at bruge nogle
af metoderne og idéerne i praksis. Havde håbet på 3 kursusdage, som desværre også blev aflyst…
For klog til tro. Vi nåede at gennemføre to dage i september, den tredje aflyt pga corona. (Gentages i
september 21, med 4 dage). Elever fra Agersted Fri med, desværre kom T-S-Fri elever ikke med pga
aflysning. Overvejer at man også kunne lave konceptet til Roadshow/fagdage, ude på skolerne, fx for alle 9.
klasser/hele efterskolen etc.
EE på Dronninglund Skole, med sprit før og efter. Super skønt med mange interesserede børn!
4 Fagdage om Luther i 5. og 6. klasser: SK, Klokk, T-S Fri. 4 lektioner osv. Meningsfyldt at have 4 timer med
tid til refleksion, teseskrivning og reformationsstratego!
Mosaik – med 7 klasser: Thise, T-S Fri, Jerslev, Specialklasser SØ,
Engle i Asaa, Klokkerholm, ØB, SK
Diverse møder online: Landsnetværk, møde med Kirkekulturmedarbejdere, stiftmøder, møde med bispen,
arbejdsgruppe mm.

2021:
Forårets aftaler: To teaterforestillinger med Anette Jahn 21.1. Drømmelyset i brønden (Serritslev og Voer)
og 4.2 Balladen om skiftingen (ØB og Thise): Skal lige have tjekket med kirkerne, hvor mange der er plads til
når man ikke synger.
Pinseløbet kommer ud til Dronninglund, Jerslev og forhåbentlig Hjallerup i år.
Kristi Himmelfart – Inge og jeg udvikler et projekt, som vi kan tage ud til Brønderslev Skolerne med i år
Udfylde MinUddannelse for alle SKT-tilbud, fokus på at pinde ud, hvor tilbuddene dækker målene!
Efteruddannelse/kurser: Kigger om der er noget godt på programmet til efteråret 2021.
Større fokus på egenproduktion af nye tilbud, lokale samarbejder med skoler, kirker, kirkeansatte, museer
osv. og gerne tilbud, som ikke er for omkostningstunge.
”Kuffert-tilbud”, hvor et par timers undervisning er klar i en kuffert/kasse og kan bruges uden væsentlig
forberedelse.
Overvejer at deltage/udbyde et par projekter i skoleår 21-22 eller 22-23, som handler om at være
Enestående (5.-6. kl). Skal bare have en fornemmelse af hvad det koster at få del i.
Desuden er der et projekt om lydbilleder i kirken, som jeg overvejer (7000 kr, som kan deles op).
Der kommer et nyt landsnetværksprojekt til august 21, som har overskriften Monstre. Hvor man kigger på
monster, frygt og ondskab i forskellige religioner inkl. kristendom. Og med en ny bog af forfatter, musik til
at arbejde med mm. Bl.a. komponeret og indspillet musik med et symfoniorkester!
Jule-Videofortælling med Anette Jahn om Sara, kroejerens datter – desuden med ”julemassage”,
småkageopkrift, Maria gennem torne går – lige til at bruge! Wauw- 12000 for produktion og
fortælleworkshop.

2. Skolekirkebestyrelsen og PU (September). Evaluering af mødet med PU
Oplevede stor lydhørhed fra PU og fin drøftelse. Mon de hørte, at vi gerne vil have opnormeret stillingen?

3. Budget fremadrettet – flere timer i stillingen (+ ny hjemmeside?)
Regnskab i år: Aflyste teaterforestillinger passer med de manglende brugte penge.
Desuden færre møder i landsnetværk og intet kursus i år.
Fremadrettet skal der budgetteres med ny hjemmeside (Evt. Wix og så få én til at sætte det op). (evt. som
underside til den nye provstiside, som der arbejdes hen imod i 2022) + flere timer til
skolekirkemedarbejderen, fx 5 eller 7 mere.

4. Valg til skolekirkebestyrelsen til budgetsamrådet den 25. marts 2021 Se vedtægterne her:
https://broenderslevprovsti.dk/vedtaegter-(1).aspx og overvej om du vil genvælges og/eller kom med
forslag til kandidater at spørge. Valgbare til at repræsentere menighederne er enhver, som er fyldt 18 år og
medlem af folkekirken og bosiddende (eller sognebåndsløser) i Brønderslev Provsti.
Forslag til kandidater:

5. Evt. og næste møde
(April/maj? Konstituering af ny bestyrelse).

