Årsrapport 2020/2021
Samarbejdsprojekt: Skole og Kirke i Kolding

Forfatter: Maja Lomholt og Lene Thiim

Formål: Det grundlæggende mål for SKIK er at være medvirkende til at gøre kristendomsfaget i
folkeskolen spændende og inspirerende, herunder arrangere forskellige arrangementer i samarbejde
med lærere, elever og præster.

Link til kommissorium, vedtægter og tidligere årsrapporter: www.skikonline.com
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Frivillige der hjælper med at realisere samarbejdsprojektet

Antal faste frivillige i gennemsnit: Under normale omstændigheder, har vi her ca. 35 personer, men i
dette corona-ramte år har vi ikke gjort brug af dem.
Antal løst tilknyttede frivillige i gennemsnit: Under normale omstændigheder har vi her ca. 8 personer.
Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe
Der er på 15 projekter tilmeldt i alt 6012 deltagere., hvilket giver et gennemsnitligt deltagerantal på
400,8 elever.
Fordelingen på deltagerantal fremgår herunder:
Jesus på slottet: 683 elever (dog aflyst pga. corona)
Salmesangsprojektet: 497 elever (aflyst pga. corona)
Tro møder tro: 295 elever (delvist aflyst pga. corona)
Den lille prins: 776 elever
Det magiske æble: 501 elever
God nok?: 201 elever
Hvad laver præsten?: 393 elever
Ingemann – kort og godt!: 363 elever
Kierkegaard – SoMe: 289 elever
Marie Marie Marolle – Om Fadervor: 241 elever
Narnia: 379
Ritualer: 420
Esbjerg Evangeliet: 755 elever. Dertil kommer, at adgangskoden til materialet blev droppet henover
foråret så det reelle deltagerantal er højere end ovenstående, som gælder de officielt tilmeldte.
To forløb sendt ud under nedlukningen med særligt henblik på egnethed til online-undervisning:
Bio-etik: 68 elever
Re:formation: 151 elever
Herudover har vi løbende enkelte tilmeldinger til projekter af ældre dato, som vi gladeligt deler, uden at
de officielt har tilmeldt sig.

Status over årets arbejde
Aktivitet eller begivenhed: Den lille prins
• Beskrivelse: Et forløb for indskolingen med en bog og en film, der handler om Den lille prins og
temaer som, hvad er det væsentligste og overgang fra barn til voksen.
• Kommentar: Materialet er ny-redigeret
• Antal deltagere fra målgruppe: 776 elever
Aktivitet eller begivenhed: Tro møder tro
• Beskrivelse: Et forløb om kristendom og islam med besøg af gæstelærere.
• Kommentar: Overbygningen
• Antal deltagere fra målgruppe: 295
• Aflyst pga. Corona. Der var dog en enkelt skole som fik besøg i efteråret (Bramdrup skole)
Aktivitet eller begivenhed: Det magiske æble
• Beskrivelse: Et tværfagligt projekt, det tager udgangspunkt i syndefaldet med fokus på æblet. Der
hører en film til Æblet og Ormen, der ligger på CFU.
• Kommentarer: Indskoling – primært 2. klasse
• Antal deltagere fra målgruppe: 501
Aktivitet eller begivenhed: God nok?
• Beskrivelse: Et forløb om selvværd, skyld, skam og nåde.
• Kommentar: Overbygningen
• Antal deltagere fra målgruppe: 201
Aktivitet eller begivenhed: Jesus på slottet
• Beskrivelse: Et møde med påskens centrale personer via et besøg på Koldinghus med lokale
præster som rolleindehavere og fortællere
• Kommentar: 3. klasse
• Antal deltagere fra målgruppe: 683
• Aflyst pga. Corona
Aktivitet eller begivenhed: Salmesangsprojektet. De 5 årstider
• Beskrivelse: Et forløb om salmer til kirkeåret, der afsluttes med en fest i Brændkjærkirken med
alle deltagere samt musikere.
• Kommentar: 5. klasse
• Antal deltagere fra målgruppe: 497
• Aflyst pga Corona
Aktivitet eller begivenhed: Hvad laver præsten?
• Beskrivelse: Et forløb om præstens arbejdsopgaver
• Kommentar: Indskoling
• Antal deltagere fra målgruppe: 393

Aktivitet eller begivenhed: Esbjerg Evangeliet
• Beskrivelse: 23 meter langt vægtæppe, som SKIK har indkøbt. Vi ejer nu 2 stk.
Der er online uv-forløb til med udgangspunkt i Erik Hagens imponerende vægmaleri og
tilhørende etisk-filosofiske spørgsmål
• Billedtæpperne kan udlånes til skoler og kirker.
• Kommentarer: Indskoling, mellemtrin og udskoling
• Antal deltagere fra målgruppen: 755 (materialet blev frit tilgængeligt i foråret, så i praksis vil der
være flere brugere)
Aktivitet eller begivenhed: Ingemann – kort og godt
• En temadag om Ingemann med tilhørende seks salmer. Projektet er tænkt som en fagdag på
skolen, i kirken eller evt. det lokale plejehjem. Det involverer aktivt eleverne i fortælling om
Ingemann og fremførsel af fællessang.
• Mellemtrinnet.
• Kommentar: Forløbet er første del af et forløb om danske salmesangsdigtere. Vi har også lavet et
forløb om Grundtvig, som vi gemmer til hans jubilæumsår.
• Antal deltagere fra målgruppen: 363 elever
Aktivitet: Kierkegaard – SoMe
• Beskrivelse: Etisk guideline for deres dannelse og færden på de sociale medier med inspiration
fra Kierkegaard.
• Kommentar: Overbygningen
• Antal deltagere: 289 elever
Aktivitet: Marie Marie Marolle – Om Fadervor
• Beskrivelse: Et forløb om Fadervor og bøn, der tager udgangspunkt i det gamle rim Marie Marie
Marolle.
• Kommentar: Indskoling
• Antal deltagere fra målgruppe: 241 elever
Aktivitet: Narnia
• Beskrivelse: Et påskeforløb, inkl. at se filmen.
• Kommentar: Mellemtrinnet
• Antal deltagere fra målgruppen: 379
Aktivitet: Ritualer
• Beskrivelse: Et forløb om overgangsritualer i kristendommen. Dåb, konfirmation, bryllup og
begravelse
• Kommentar: Mellemtrinnet
• Antal deltagere fra målgruppen: 420
Aktivitet: Bio-etik – Fjernundervisningstilbud foråret 2021
• Beskrivelse: Et tværfagligt forløb biologi/kristendomskundskab til overbygningen med online
multimodale elevartikler samt interview med Jacob Giehm Mikkelsen, som er genforsker og
medlem af etisk råd.

•
•

Kommentar: 8.-10. klasse
Antal deltagere fra målgruppen: 68

Aktivitet: Re:formation - Fjernundervisningstilbud foråret 2021
• Beskrivelse: Landsprojektet fra 2017 blev udbudt som online forløb om Luther og reformationen.
Der er lavet 5 små film, der behandler centrale begivenheder i reformationens historie: Verden i
1500-tallet, Luther og bibelen, Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark samt
Bogtrykkerkunsten.
• Kommentar: 5.-6. klasse
• Antal deltagere fra målgruppen: 151

Status over planlagt arbejde fremover
Aktivitet eller begivenhed: Jesus på slottet, 18. og 19. maj 2022 på Koldinghus
• Beskrivelse: Se ovenstående. En årligt tilbagevendende begivenhed
• Vi ønsker at nytænke temaet for de fortællinger om Jesus, som børnene får på Koldinghus, se
nedenfor under ”Generel status”
• Kommentar: Indskoling - 3. klasse
Aktivitet eller begivenhed: Salmesangsprojektet med tilhørende salmesangsfinale 3. november 2021 i
Brændkjærkirken
• Beskrivelse: Se ovenstående. En årligt tilbagevendende begivenhed
• Kommentar: Mellemtrin - 5. klasse

Generel status på samarbejdsprojektet nu
Vurdering og kommentar:
Vi ser tilbage på et begivenhedsrigt og uforudsigeligt skoleår. Det har naturligvis først og fremmest sat sit
præg på afholdelsen af vore to store fællesprojekter: Salmesangsfinalen og Jesus på Slottet.
Mht. Salmesangen lavede vi i første omgang flg. plan som erstatning for den store finaledag i
Brændkjærkirken: Vi samlede 4 dygtige musikere, som var med på at lave en turné rundt på de 11
tilmeldte skoler, hvorved vi ville skabe lokal og svingende salmesang ude på de enkelte skoler. I starten af
september blev vi dog opmærksomme på en præcisering fra Musiklærerforeningen til deres medlemmer
om, at sang krævede 2 meter rundt om hver enkelt elev – og ikke som vi havde forestillet os – 2 meter
imellem hver klasse. Derfor valgte vi at aflyse, da vi dels forudså, at lærerne ville have rigtigt dårlige
muligheder for overhovedet at arbejde med salmerne – dels ville vi ikke kunne give børnene oplevelsen
af suset ved fællessang, hvis de skulle stå som små satellitter med to meter imellem hinanden.
Vi lagde på ny en plan: Vi ville give de pågældende tilmeldte 5. klasser en anden god oplevelse uden
sang. Vi befandt os i september og ingen kunne forudse, hvordan vores samfund så ud, når det blev
advent – så vi kastede os ud i det og inviterede disse 5. klasser til Trio Fabulas flotte forestilling
Juleevangeliet, som skulle spænde af i Brændkjærkirken d. 27. november over 3-4 forestillinger à 40

minutter. 10 ud af 11 skoler takkede jublende JA. Da der så var en måned til teaterdagen og situationen
pludselig var blevet mere anspændt pga. smitte og nye restriktioner, bad vi om en klar udmelding fra
lederne på Skoleområdet inde på kommunen ift. at kunne afvikle teaterdagen. De svarede tilbage, at de
ikke kunne give børnene lov til at deltage. Derfor blev teaterdagen desværre også aflyst.
Mht. Jesus på slottet måtte vi allerede i efteråret erkende, at det planlagte Jesus på slottet umiddelbart
før påske 2021 måtte aflyses. I første omgang blev det planlagt at omdanne indholdet fra fortællingerne
på Koldinghus til en række film, som lærerne kunne bruge i undervisningen om påsken. Derfor blev der
lavet aftale med firmaet Flowerhaus om, at der skulle filmes på Koldinghus 13. januar 2021. Men pga.
nedlukning landet over måtte dette aflyses. Vi planlagde derfor en ny dag til at filme på, d. 3. marts 2021,
som kunne foregå i Sankt Nicolai kirke, da Koldinghus på det tidspunkt stadig var lukket.
Sideløbende arbejdede vi med at pakke brætspillet Påsken i spil, som indholdsmæssigt var knyttet til
påskeversionen af Jesus på slottet og kunne spilles i tilknytning til vores ”erstatnings-film”. Fredag den
26. februar blev det imidlertid varslet, at alle skoler i 6000 Kolding skulle lukke pga. forhøjet smittetryk i
Kolding. Vi kunne derfor ikke sende vores brætspil ud.
I processen blev denne vigtige beslutning taget: At udbyde og skabe et særskilt påskeforløb til 4. årgang,
bestående af vores påskefilm og brætspillet: ”Påsken i spil”. Vi filmer fredag d. 18. juni i Sankt Nicolai
kirke med et hold af skuespillere, som består af både præster, en kirke- og kulturmedarbejder og en
menighedskoordinator. Derved adskilles Jesus på slottet fra brætspillet, hvilket åbner op for muligheden
af at nytænke Jesus på slottet. Der arbejdes på at få nedsat en ny arbejdsgruppe omkring projektets
indhold.
Herudover kan vi nævne, at samarbejdet med Haderslevs Skole-kirketjeneste er blevet mere formaliseret
i løbet af foråret 2021 i kraft af en ny fælles hjemmeside (www.shokk.dk).
Ang. samarbejdet i Landsnetværket samt efteruddannelse har det forløbne år desværre budt på en del
aflysninger, men Teams har fungeret rigtig godt som fælles arbejdsplatform.
Vi er af Pædagogisk Center blevet bedt om at lave nyt samarbejde med Skoletjenesten Kolding omkring
tre kursus-eftermiddage for overbygningslærere ”Undersøgende i kulturfagene”. SKIK er herudover
kommet med i Kompetencekataloget for Pædagogisk Centers nye Kultur- og idékatalog for 2021-22.)
Afslutningsvis kan vi sige, at selvom vi har aflyst meget, er vi ikke glemt ude på skolerne. Hvis vi ser på
tilmeldings-delen har vi endnu engang fremgang ift. året før. Hvor der i 19-20 var 4386 tilmeldte elever,
har vi i 20-21 haft 6012 tilmeldte, dvs. en fremgang på 1626 elever.
Vi ser frem til det nye skoleår og glæder os over, at der sandsynligvis vil være mere stabile vilkår for vores
arbejde, både når det gælder det at være begrænset af en pandemi – og når det gælder medarbejdersituationen.
Lene Thiim, Maja Nørtoft Lomholt, Inger Marie Lund/ SKIK, juni, 2021

