Årsrapport 2017 (skoleåret 17-18)
Samarbejdsprojekt: SKIK – Skole Kirke i Kolding

Forfatter: Maibritt Hauvgaard og Lene Thiim

Formål: Se §3 i SKIKs vedtægter.

Link til kommissorium, vedtægter og tidligere årsrapporter: www.koldingprovsti.dk

Ansatte
Navn
Lene Thiim
Maibritt Hauvgaard

Funktion
Præst
Lærer

Ugentlig arbejdstid
28 timer
20 timer

Funktion
Provst
Skolechef
Konsulent
Sognepræst
Medlem af Provstiudvalget
Lærer

Sogn/Pastorat
Kolding, Skt. Nicolai
Kolding Kommune, BUF
Kolding Kommune, BUF
Vonsild
Vejstrup, Taps, Hejls (PU)
Kolding Kommune

Udvalg/styregruppe/bestyrelse
Navn
Grete Wigh Poulsen
Lars Svenson
Jan Hjort
Bitten Hyllequist Weile
Astrid Dinesen
Anne Marie Esmann

Frivillige der hjælper med at realisere samarbejdsprojektet
Antal faste frivillige i gennemsnit 7
Antal løst tilknyttede frivillige i gennemsnit 35
Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe
Antal deltagere i gennemsnit 566,7 elever pr. undervisningsforløb

Status over årets arbejde
Aktivitet eller begivenhed UNTHINKABLE
 Beskrivelse: Filmmateriale om etik og etiske dilemmaer for de ældste klasser
 Kommentar: Pga. nye regler for filmvisning nåede materialet ikke at komme rigtig i brug.
 Antal deltagere fra målgruppe: 166 elever
Aktivitet eller begivenhed LUTHER PÅ LYSTAVLEN
 Beskrivelse: Oplevelsesbaseret forløb om reformationen for de ældste klasser
 Kommentar: Stor succes og et fantastisk samarbejde på tværs af kulturinstitutioner.
 Antal deltagere fra målgruppe: 230 elever
Aktivitet eller begivenhed TRO MØDER TRO
 Beskrivelse: Religionsmøde/gæstebesøg for de ældste klasser
 Kommentar: Stor succes og eksamensrelevant forløb
 Antal deltagere fra målgruppe: 512 elever
Aktivitet eller begivenhed BOGENS MYTER
 Beskrivelse: Tværfagligt forløb med dansk med fokus på maleren Otto Frello for de ældste
klasser.
 Kommentar: Et kortereeksamensrelevant forløb – stor tilfredshed med materialet.
 Antal deltagere fra målgruppe: 106 elever
Aktivitet eller begivenhed RE:FORMATION
 Beskrivelse: Landsdækkende projekt om reformationen for 5. og 6. klasserne
 Kommentar: Stor succes – små film introducerede eleverne for hovedpunkter i reformationen
 Antal deltagere fra målgruppe: 1046
Aktivitet eller begivenhed DEN LILLE PRINS
 Beskrivelse: Filmprojekt om den lille prins for mellemtrinnet
 Kommentar: Stor succes - inden de nye filmrettigheder.
 Antal deltagere fra målgruppe: 1175 elever
Aktivitet eller begivenhed JESUS PÅ SLOTTET
 Beskrivelse: Nyt påskeforløb på slottet for 3. klasserne
 Kommentar: Stor succes – god respons på indholdet og de nye tiltag i forløbet
 Antal deltagere fra målgruppe: 726 elever

Status over planlagt arbejde fremover
Døden - den yderste grænse? (overbygningen)
 Beskrivelse: Samarbejde med Koldingbibliotekerne omkring Naturvidenskabsfestivallen uge 3839 med temaet ”Den yderste grænse”. Fokus bliver etikken omkring organtransplantation,
døden og det evige liv.
 Kommentar: Der er tilbud til enkelte klasser om besøg på Kolding Bibliotek med ”Den hemmelige
skrift” og samtalesaloner.
Religionsfrihed (overbygningen)
 Beskrivelse: Eleverne skal arbejde med de dilemmaer, som religionsfrihed giver i et samfund. De
skal arbejde med fiktive cases som tager udgangspunkt i elevernes verden og hverdag.
 Kommentar: Materialet er udviklet af forskellige Folkekirkelige skoletjenester i DK.
Esbjerg-evangeliet (alle klassetrin)
 Beskrivelse: Eleverne arbejder med bibelske fortællinger og begreber som misundelse,
retfærdighed, ytringsfrihed m.m. ud fra kunstværket.
 Kommentar: Digitalt projekt, hvor både esbjergevangeliet samt opgaver er tilgængeligt online.
Salmesang med temaet Længsel for (5. klasserne)
 Beskrivelse: Forløb med 5 salmer ud fra længsel som tema.
 Kommentar: Afsluttes med koncerter/fællessang i Brændkjærkirken.
Han gik sig over sø og land (1.-2. klasse)
 Beskrivelse: Arbejde med 5 fortællinger fra NT og eleverne skal på opdagelse i det hellige land.
 Kommentar: Produkt af studietur til Jerusalem
Kan det hellige måles? Om religiøse steder og genstande (5.-6 klasse)



Beskrivelse: Med udgangspunkt i tre hellige steder i Jerusalem skal eleverne undersøge hvilken
rolle det hellige spiller i dagligdagens Jerusalem og i deres egen hverdag og omgivelser.
Kommentar: Produkt af studietur af studietur til Jerusalem

Ved arken kl. 8 (1.-3. klasserne)
 Beskrivelse: Et materiale, der arbejder med filosofiske spørgsmål og etiske dilemmaer gennem
dialogisk læsning, filosofiske samtaler og læseteater.
 Kommentar: Der knytter sig en prisbelønnet fortælling til – en moderne gengivelse af historien
om Noas ark.
Workshop for lærerne
 Beskrivelse: Lærerkursus med fokus på at genfortælle den gode historie - primært for lærere, der
er knyttet til materialet ”Han gik sig over sø og land”.
 Kommentar: Tilknyttet forløbet ”Han gik sig over sø og land”.
Tilføj eller slet felter efter behov

Generel status på samarbejdsprojektet nu
Vi oplever stor tilslutning til vores projekter og undervisningsforløb. I alt har 39611 elever været igennem
vores forløb det forgangne skoleår. Der er stor tilslutning til filmbaserede undervisningsmaterialer, men
pga. de nye regler for filmvisning i skolen endte vi med at fjerne to forløb fra vores årsplan (Hvad gør vi
nu? & Unthinkable). Vi overvejer at videreudvikle på disse materialer, så de kan bruges uafhængige af
filmene og bearbejde temaerne ud fra baggrund og elevopgaver om etik og religionsmøde.
Mens det tidligere var Salmesang og Jesus på slottet, som havde høje tilmeldingstal, så er der stigende
interesse for vores andre undervisningsmaterialer til kristendomsfaget, der mange gange lægger op til
tværfaglige forløb med især dansk, billedkunst, og musik. Vi har et rigtig godt og frugtbart samarbejde
med Kolding Bibliotek og vores kommende projekt om Den yderste grænse er opstået ud fra
sparringsmøde med øvrige kulturinstitutioner i Kolding.
Da vi i dette skoleår valgte at flytte salmesangsforløbet fra 4. til 5. klasse mangler data og elevantal
herfra. Det skyldes bl.a. at Jesus på slottet er blevet videreudviklet til et påskeforløb, der afvikles i
foråret, mens salmesang er flyttet til ugen før efterårsferien.
Fra foråret 2018 prøver vi at informere om vores forløb og arrangementer udelukkende på hjemmesiden
www.skikonline.com og sideløbende sende info-breve ud på mail til skolebibliotekarerne.
Udvid feltet efter behov

1

Antallet af elever, der har været igennem vores forløb inklusiv”Hvad gør vi nu?” og ”Unthinkable” var 4052.

