
Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør

Undervisningstilbud
Lærerkurser

Årsplan for
Skoleåret 2018-19  



2  

Folkekirkens Skoletjenestes undervisnings-  
og kursustilbud 2018/19

Om Folkekirkens Skoletjeneste
Folkekirkens Skoletjeneste har som målsætning at inspi-
rere til en spændende og aktuel undervisning inden for 
rammerne af skolens almindelige undervisning og med 
afsæt i Fælles Mål for kristendomskundskab. Til det formål 
udbyder vi en række undervisningsprojekter og lærerkur-
ser. Hovedparten af de udbudte projekter er tværfaglige 
og indbefatter således elementer fra flere forskellige fag.

Årsplanlægning 
Tilmelding til projekter og lærerkurser sker via skoletje-
nestens hjemmeside: www.fs-fh.dk med mindre andet 
er oplyst. Deltagelse i alle projekter og kurser er gratis, 
med mindre andet er oplyst. 

Til alle projekter følger et undervisningsmateriale, der in-
deholder forslag til forløb, baggrundsstof til lærerne og 
kopiark med opgaver til eleverne. 

Af gode grunde vil der i et projekt fra Folkekirkens Skole-
tjeneste typisk være involveret et obligatorisk kirkebesøg 
til kvalificering af det faglige indhold.

I nogle af projekterne er der begrænsede pladser, men 
alle, der tilmelder sig et projekt, kan få undervisnings-
materialet tilsendt i projektperioden. Derfor vil det altid 
være muligt at gennemføre undervisning i relation til de 
annoncerede projekter, og man kan derfor godt skrive et 
ønsket projekt ind i sin årsplan.

De anførte lektionstal for hvert projekt angiver, hvor 
mange lektioner man skal påregne at bruge, hvis man 
optages i projektet.  Hvordan lektionerne fordeles mel-
lem fagene vurderes lokalt. Vær opmærksom på, at man 
godt kan tilmelde sin klasse, selvom man ikke underviser 
i religion.  

Besked om optagelse følger umiddelbart efter tilmel-
dingsfristen.

Kontakt 

tlf.: 22 27 17 24 
mail: fsfh@fs-fh.dk
www.fs-fh.dk
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Indskoling

Fag: Dansk  og  religion   Periode: August - oktober (uge 36 – 41)  Antal lektioner: 7 – 10 

1. – 3. kl.    
       

Han gik sig over 
sø og land
–  fem udvalgte fortæl-

linger om Jesus                                                                        

I dette undervisningsmateriale 
kommer eleverne til at arbejde 
med fem fortællinger fra Det 
Nye Testamente: Maria Be-
budelse, Juleevangeliet, Den 
barmhjertige Samaritaner, Van-
dringen på søen og Påskefor-
tællingen med fokus på Peters 
svigt.

I arbejdet med de bibelske for-
tællinger og deres betydning 
vil eleverne få tegnet et billede 
af, hvem Jesus var og møde 
de tilværelsesspørgsmål, som 
historierne lægger op til og gi-
ver et muligt svar på. Eleverne 
inviteres til at spejle de gamle 
fortællinger i deres egne op-
levelser og tanker og således 
opnå en bevidsthed om, at de 
spørgsmål, som var vigtige for 
2000 år siden i et fremmed 
land, også er spørgsmål, som 
kan være vigtige for os i dag.

Til projektet er knyttet en hjem-
meside, hvor eleverne på et 
interaktivt kort kan gå på op-
dagelse i det land, hvorfra for-
tællingerne stammer. Herigen-
nem vil de opnå viden om og 
forståelse af, at fortællingerne 
ikke alene har betydning for 
mange kristne i hele verden, 
men også i deres opståen knyt-
ter sig til et helt bestemt geo-
grafisk område.

(OBS: Tilmelding senest ?. juni)

Illustration: Mikael Nielsen

(OBS: Tilmelding senest 21. juni)
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Indskoling
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Fag: Dansk, religion og billedkunst  Periode: December - januar (uge 18 – 23)  Antal lektioner: 6 – 10 
Udfyld	tilmeldingsfelt:	B	(Kirkebesøg)

1. – 3. kl. 

Jul, gaver og Hellig tre konger                                                   

Med udgangspunkt i Den lille Turneteaters juleforestilling samt tilhørende fortællin-
gerne om Jesus’ fødsel og de Hellige tre konger, der bragte gaver til det nyfødte Jesus-
barn i Betlehem sætter forløbet gennem arbejdet med barndomsfortællinger om Jesus 
fokus på det at give og modtager gaver – herunder temaet om selve livet som en gave. 

Forløbet lægger op til, at hver elev afslutningsvist selv fremstiller en lille gave i fin æske 
til en af klassekammeraterne. Der medfølger skabelon til gaveæske.

Udsnit af maleri af Gentila da Fabrianos (1423)
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Fag: Dansk, religion og musik  Periode: December – februar (uge 49 – 6)  Antal lektioner: 10 – 12
Udfyld	tilmeldingsfelt:	A (Lokalt kirkebesøg) + C (Salmesangsafslutning tirsdag d. 5. februar)

Indskoling

3. kl. 

Et møde med den danske salme 2019
Årets tema: Himmelsk lyd    

Et møde med den danske salme 2019 sætter fokus på Him-
melsk lyd, og eleverne skal både indholdsmæssigt og musi-
kalsk arbejde med følgende fem salmer:

- Dejlig er den himmel blå  
- Spænd over os dit himmelsejl  
- Op, al den ting    
- Du, som har tændt millioner af stjerner  
- Dejlig er jorden  

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en pro-
jekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret 
for himmelsk orgelmusik. Årets salmeplakat med van Goghs 
Starry Night inddrager kunsten i projektet.  

I uge 4-5 besøger klassen en lokal kirke, hvor eleverne synger 
salmerne til orgelledsagelse. Organisten vil desuden give en 
præsentation af orglet som instrument.

Tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 10 samles de deltagende klasser 
i henholdsvis Skt. Olai Kirke (domkirken) og Hørsholm Kirke til 
en stor fælles salmesangsafslutning, hvor eleverne dels får lov 
til at opleve, hvordan det er at synge med i et stort kor, dels 
skal lytte til imponerende orgelmusik. 
 

Hørsholm Kirke Foto: Peter Birkelund

Domkirken i Helsingør Foto: Torben Sørensen
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Indskoling

Fag: Dansk, religion, historie, billedkunst  Periode:	Januar - februar (uge 4 – 10)  Antal lektioner: 8 – 10  
Udfyld	tilmeldingsfelt:	A (Kirkebesøg)

1. – 2. kl. 

Fastelavn er mit navn!  
-  om faste i jødedom, kristendom og islam   

I dette projekt får eleverne viden om, hvorfor man holder fastelavn, og hvad 
faste er. I undervisningsoplægget til lærerne findes historisk stof om de folke-
lige fastelavnstraditioner, bl.a. med at slå katten af tønden, og der trækkes 
paralleller til andre religiøse traditioner. 

Hovedvægten er på den kristne faste som forberedelsestid op til påske, men 
oplægget kommer også ind på fasten, som den optræder i et jødisk og et 
muslimsk sammenhæng. Alle deltagende klasser modtager i uge 6 en faste-
lavnstønde, som eleverne kan pynte med fastelavnspynt som katte og masker.

I forløbet indgår et besøg i den lokale kirke, hvor præsten fortæller om, hvor-
dan fasten markeres i kirken og genfortæller beretningen fra Det Nye Testa-
mente om Jesus, der fastede 40 dage i ørkenen.
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Fag: Dansk og religion Periode: April - juni  (uge 18 – 23) Antal lektioner: 6 – 8 
Udfyld	tilmeldingsfelt:	A	(Kirkebesøg) 

Indskoling

1. – 3. kl. 

Sorg og livsmod      
-  når de mindste mister    

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister 
en af deres nærmeste; at en i familien rammes af alvorlig sygdom; at der er 
opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse, eller at en eller flere af de voksne i 
deres nærmeste familie er tynget af misbrug af den ene eller den anden art.

Typisk rammer sorgen uanmeldt og ikke sjældent har den sorgramte en ople-
velse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre 
på, hvordan de skal håndtere situationen. 

Med afsæt i nogle små nyproducerede fabel-tegnefilm fra Tiny-film, der gen-
nem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde 
fokus på, hvad sorg er?; hvornår den kan ramme én?; og hvordan den kan 
håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv? – herunder om 
der kan etableres et handleberedskab til at tackle sorgen.

I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres 
indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

Til projektet vil der være mulighed for at deltage i et forudgående inspirations-
kursus med oplæg fra bl.a. Børn, Unge og Sorg. Se side 19 for en detaljeret 
beskrivelse af kurset.
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Klippemoskeén

Vestmuren

Gravkirken

Mellemtrin

Fag: Dansk, religion og musik   Periode:	August - oktober (uge 36 – 41)   Antal lektioner: 8 – 10  
Udfyld	tilmeldingsfelt:	A	(Kirkebesøg) 

(OBS: Tilmelding senest 21. juni)
4. – 6. kl. 

Kan det hellige måles? 

Jerusalem er en fascinerende men også ufattelig by. Ufattelig, 
fordi man aldrig helt forstår, hvad det er, der foregår dernede – 
hverken når man hører om byen i de bibelske fortællinger eller i 
TV-avisen. Jerusalem har altid været en by i kamp. Man kæmper 
af mange grunde, men især kan man ikke blive enige om, hvad 
der er helligt – og hvem det hellige tilhører. Men: Hvad betyder 
det egentligt, at noget er helligt? Har alle mennesker noget, de 
betragter som helligt? Hvordan forholder man sig til det, der er 
helligt for andre, men ikke for en selv?
 
Disse og andre spørgsmål skal eleverne arbejde med i projektet.

De hellige steder i Jerusalem præsenteres gennem elevartikler og 
små videoer. 

Klassen besøger deres lokale kirke, hvor de med en ”helligheds-
måler” vurderer forskellige steder og genstande. Afslutningsvist 
skal eleverne producere deres egne små film om et sted eller en 
genstand, der er særlig betydningsfuldt - eller endda helligt - for 
dem.

Projektet lægger op til et samarbejde med musikfaget. Her er 
spørgsmålet: Hvordan kan musikken medvirke til at samle menne-
sker på tværs af religion og kultur?  Konkret arbejdes der med et 
musikstykke, som mikser jødisk, arabisk og dansk musiktradition. 

- en undersøgelse af betydningsfulde steder og genstande   
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Per Dybvig: Engelbert H og den sidste chance

Fag: Dansk, religion og billedkunst  Periode: Oktober - november (uge 43 – 48)  
Antal lektioner: 10 - 15  Udfyld	tilmeldingsfelt:	A (Kirkebesøg) 

Mellemtrin

4. – 6. kl.

Engelbert H og den sidste chance af Kim Fupz Aakeson 

Kan duften af røræg og bacon virkelig 
redde verden?

Noget tyder på det, når man læser Kim 
Fupz Aakesons billedroman om englen 
Engelbert H, der bliver sendt til jorden 
for at frelse den på syv dage.

I dette undervisningsforløb skal eleverne 
fordybe sig i Fupz’ bog og de bibelske 
tekster fra Gammel og Ny Testamente, 
der er billedromanens intertekstuelle re-
ference.

Teksterne danner udgangspunkt for ele-
vernes arbejde med og indsigt i centrale 
faglige begreber som synd, dom, håb, 
og frelse.

Ved at arbejde med historier fra begge 
fag er hensigten tillige, at eleverne opnår 
en erkendelse af, hvordan de bibelske 
fortællinger også i vore dage anvendes 
som inspirationskilder og samtalepart-
ner for nutidig kunst og litteratur.  
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Mellemtrin

Fag: Dansk, religion og musik  Periode: December – februar (uge 49 – 6)  Antal lektioner: 10 – 12
Udfyld	tilmeldingsfelt:	A (Lokalt kirkebesøg) + C (Salmesangsafslutning tirsdag d. 5. februar)

4. – 6. kl.

Et møde med den danske salme 2019
Årets tema: Himmelsk lyd 

Et møde med den danske salme 2019 sætter fokus på 
Himmelsk lyd, og eleverne skal både indholdsmæssigt 
og musikalsk arbejde med følgende fem salmer:

- Dejlig er den himmel blå  
- Spænd over os dit himmelsejl  
- Op, al den ting    
- Du, som har tændt millioner af stjerner  
- Dejlig er jorden  

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra 
en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive 
præsenteret for himmelsk orgelmusik. Årets salmeplakat 

med van Goghs Starry Night inddrager kunsten i pro-
jektet.  

I uge 4-5 besøger klassen en lokal kirke, hvor eleverne 
synger salmerne til orgelledsagelse. Organisten vil des-
uden give en præsentation af orglet som instrument.

Tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 10 samles de deltagen-
de klasser i henholdsvis Skt. Olai Kirke (domkirken) og 
Hørsholm Kirke til en stor fælles salmesangsafslutning, 
hvor eleverne dels får lov til at opleve, hvordan det er at 
synge med i et stort kor, dels skal lytte til imponerende 
orgelmusik. 

Van Gogh: Starry Night, 1889
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Mellemtrin

11   

Fag: Religion og dansk  Periode: Februar - april (uge 8 – 15) Antal lektioner: 6 – 8  
Udfyld	tilmeldingsfelt:	A	(Kirkebesøg)

4. – 6. kl. 

Min tro – en dokumentarserie om børns tro 

Hen over efteråret 2018 viser DR Ultra de første fire 
af tolv små film om, hvordan børn fra bestemte tros-
samfund bruger deres tro i dagligdagen, og hvad det 
betyder for dem. De fire film repræsenterer kristendom, 
islam, naturreligion (hekse) og Jehovas Vidner.

Tre af filmene blev vist ved dette år dokumentarfilm-
festival i marts og vakte stor interesse blandt lærere på 
mellemtrinet, som børnene i filmene er rekrutteret fra. 

I samarbejde med DR, en række kolleger i de folkekirkeli-
ge skoletjenester samt en konsulent i Dansklærerforenin-

gen har Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg-Helsin-
gør. udarbejdet et undervisningsoplæg til introduktion af 
dokumentarfilmgenren og til bearbejdning af de fire film 
med særlig fokus på, hvad tro er og kan bruges til. Fil-
mene vil i projektperioden være tilgængelige til visning 
på skolen via DR Skole.

Som afslutning på projektet lægges der op til at eleverne 
selv fremstiller små dokumentarfilm om tro – enten som 
Vox-pop eller minifilm. 

Klassefilm aps.
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Bearbejdning af Rudolf Tegners Skylla og Charybdis, Tegners Museum

Mellemtrin

Fag: Dansk, religion, historie og billedkunst   Periode:	April - juni (uge 18 – 23)   Antal lektioner: 10 – 12  
Udfyld	tilmeldingsfelt:	B	(Teaterbesøg uge 18-19) 

4. – 6. kl. 

Fristelser, farer og faldgruber
- på rejse gennem Odysseen og Bibelen  

Fortællingen om Odysseus’ hjemfærd efter krigen i Troja 
hører til blandt hovedværkerne i europæisk kultur. Det sam-
me gør en række af de bibelske fortællinger, der sammen 
med arven fra antikken ligger til grund for værdierne bag 
de mellemmenneskelige relationer i denne del af verden.

Et af de centrale temaer i fortællingen om Odysseus er 
de mange fristelser, som møder mennesket gennem li-
vet og håndteringen heraf. Noget tilsvarende kan siges 
om Bibelen, hvor det samme tema behandles i en lang 
række fortællinger. Hvad gør man, når man viftes om 
næsen med noget godt, som man ikke bør tage? Hvad 
gør man, når man ikke har lyst til at gøre det, man har 
lovet eller er forpligtet på? Hvad gør man, når man ser 
en mulighed for at springe over, hvor gærdet er lavest og 
få en fordel, man ikke har fortjent?

Med afsæt i Det lille Turnéteaters forestilling om Odys-
seus, som deltagende klasser inviteres til at se, skal ele-
verne arbejde med fristelserne og deres konsekvenser, 
som de kommer til udtryk og håndteres i Odysseen, i et 
udvalg af bibelske fortællinger samt i elevernes samtid.

Formålet er, at eleverne gennem arbejdet erhverver sig 
en dyb og nuanceret indsigt i fristelsestemaet og ad den 
vej får et godt kendskab til de to hovedværker – herun-
der græsk mytologi og kristendom. 

PS: Til projektet hører et inspirationskursus med omvis-
ning på Glyptoteket. (jf. s. 18).
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7. – 10. kl.

Hvor langt kan man gå?

- et projekt om det hellige og dets politiske betydning for Israel-Palæstina-konflikten 

(OBS: Tilmelding senest 21. juni)

Overbygning

Fag: Religion, historie og samfundsfag  Periode: August - oktober  (uge 37 – 41) Antal lektioner: 12 – 15 
Udfyld	tilmeldingsfelt:	B	(Besøg af bevægelsesindstruktører) 

I Fælles Mål optræder begrebet den religiøse 
dimension som udtryk for det, der er betyd-
ningsfuldt og vigtigt i menneskers liv. Sammen 
med begrebet det hellige er den religiøse di-
mension afgørende for forståelsen af, hvad 
religion, tro og overbevisning er for størrelser. 

Til belysning heraf tages der i dette projekt af-
sæt i Jerusalem som helligsted for de tre store 
monoteistiske religioner jødedom, kristen-
dom og islam. Hvad betyder Klippemoskeen, 
Grædemuren og Gravkirken for de troende, 
og hvilken betydning har de forskellige fore-
stillinger om det hellige for konflikten mellem 
parterne på stedet? Er den primært religiøst 
eller politisk betinget? 

Undervejs i forløbet kommer eleverne til at 
beskæftige sig med spørgsmålet om, hvad re-
ligion og religioners funktion overhovedet er. 
Skaber de først og fremmest orden og fred i 
samfundet eller snarere problemer og direkte 
konflikt? Rummer religionernes påstande om 
at ligge inde med sandheden om livet, kimen 
til krig, eller er de snarere et disciplinerings-
middel, der skal tæmme menneskets voldelige tenden-
ser? Og hvor langt kan man tillade sig gå for det, der er 
helligt for en?

Formålet med projektet er således, at eleverne erhverver 
sig indsigt i forestillinger om det hellige og disse forestil-
lingers indflydelse på det samfundsmæssige liv globalt og 
lokalt.

Med projektet følger forslag til varierede undervisnings-
former og en række forslag til underemner med tilhøren-
de problemstillinger, som eleverne kan lade sig inspirere 
af, hvis klassen bliver udtrukket til prøve i faget.

PS: Til projektet hører et inspirationskursus om det hellige 
og palæstinakonflikten (jf. s. 16).
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Overbygning

Fag: Dansk og religion   Periode:	Oktober - november (uge 43 – 48)   Antal lektioner: 10 – 12  
Udfyld	tilmeldingsfelt:	A	(Kirkebesøg) 

7. – 10. kl.

Klædt på til sorg?                                

FAKTA: Hvert år mister ca. 7000 børn og unge en 
far, en mor eller en søskende. Fælles for mange af 
dem er, at de oveni deres sorg, oplever en enorm 
ensomhed. Deres venner, lærere og pædagoger sy-
nes, at det er svært at vide, hvad man skal sige. 

Om man gør noget forkert? Eller om man måske 
ligefrem gør den, der har mistet, endnu mere ked 
af det? 

Lige som døden er et ufravigeligt vilkår i livet, så er sor-
gen det også. Hvem kommer gennem livet uden at op-
leve sorgen? Men hvordan man oplever den, kan være 
forskelligt. Nogle beskriver det som at vandre i mørke. 
Andre som et frit fald mod afgrunden og andre igen som 
at være på Herrens mark.

Det er meget forskelligt, hvordan mennesker udtrykker 
deres sorg. Nogle udtrykker den fx i sprog og musik, 
andre igennem ritualer og andre igen gennem klæde-
dragten. 

Klædt på til sorg tager sit udgangspunkt i den tekstile 
sørgemode i Danmark, hvor eleverne stifter bekendtskab 
med tøjmoden i forbindelse med død og begravelse fra 
1400-tallet og frem til i dag. Modebilledet bliver således 
indgangen til at tale om, hvordan man historisk set har 
haft et fælles sprog, ritualer og traditioner for, hvordan 
man udtrykte sin sorg.

Gennem historiske perioder bevæger eleverne sig til nu-
tidens forskellige udtryk for sorg. Her arbejder de med 
cases og interviews med mennesker tæt på sorg – bl.a. 
en forfatter, en sygehuspræst, en imam og en ung pige, 
som har mistet sin far. Til projektet har Eva Vendelboe 
udviklet et stort billede, som vi kalder Livets landskab, 
som eleverne på forskellig vis kommer til at arbejde 
med. Elevernes skal således reflektere over, hvordan et 
menneske i sorg oplever livet, ensomheden og kontak-

ten til omgivelserne. Afslutningsvist er tanken, at de skal 
innovere over, hvordan man kan bidrage til et fælles 
sprog, hvor den, der er i sorg, kan mødes i samtale med 
dem, der står uden for sorgen.

Projektets titel spiller således på konkret påklædning, 
men i lige så høj grad stiller det spørgsmålet om, hvilke 
handlemuligheder man har, når man igennem livets 
landskab kommer ud til afgrunde, ind i mørke skove og 
ud på åbne og ukendte vidder. 

PS: Til projektet hører et inspirationskursus om sorg og 
sorgmode gennem tiderne. (jf. s. 17).

Eva Vendelboe: Livets landskab
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Overbygning

7. – 10. kl.

Rosens navn 

- en krimigåde om den rette gudsforståelse 

I 1986 blev Umberto Ecos roman, Rosens navn (1980), filmatiseret som en art mid-
delalderkrimi. Eleverne skal ud fra filmen finde tegn og spor, der belyser filmens pointer:

 
	 •	 mordgåderne
	 •	 kirkens	magt	i	samfundet	og	spændinger	i	forbindelse	hermed
	 •	 den	rette	gudsopfattelse
	 •	 forholdet	til	den	antikke,	græske	litteratur
 

En del af diskussionen i filmen handler om menneskers nærvær og om at være 
opmærksom på sine omgivelser. Derfor skal eleverne, som Sean Connerys figur, 
registrere de spor i filmen, som bidrager til løsningen af mordgåden.

I forlængelse heraf fortsætter undervisningen i detektivsporet med at eleverne skal 
løse/tolke filmens bagvedliggende gåde: Hvorfor lader Eco det kloster, hvori filmen 
udspiller sig, brænde ned? 

Denne del af undervisningen er inspireret af spilfænomenet Escape-rooms, og ele-
verne skal vha. en hjemmeside og ”indespærring” heri give deres bud på et svar 
herpå. Gennem ”spillet” erhverver eleverne sig en god indsigt i middelalderens 
munkeordener og forskellige kristendomsopfattelser, og de får viden om kristen-
dommens relation til det omgivende samfund i middelalderen.
  
I projektet indgår besøg i Humle Bio, hvor filmen vises mandag d. 7. januar kl. 10:00. 

Fag: Religion, dansk og historie  Periode: Januar  (uge 2 – 5) Antal lektioner: 6 – 10 
Udfyld	tilmeldingsfelt:	B	(Besøg i biograf) 
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Lærerkurser

Hvor langt kan man gå?
- et projekt om det hellige som konfliktstof i politik  

Findes det hellige? Hvad er det i givet fald, og hvordan viser det sig? 

Med afsæt i jøde- og kristendommens samt islams konkrete helligsteder 
i Jerusalem samt i hele Israel-Palæstina-konflikten udfoldes disse spørgs-
mål gennem teoretiske oplæg og demonstration af kropslige øvelser lige 
til at tage med hjem og bruge i undervisningen, så den bliver mere akti-
vitetsbåren.

Program:
13:00 Hvad er det hellige? v. lektor Jakob Wolf (KU)
13:45 Det hellige som politisk konfliktstof v. lektor Carsten Pallesen (KU)
14:30 Kaffepause
15:00 Demonstration af kropslige øvelser til forståelse af konflikt og hel-

lighed v. Teater Minsk

Tilmelding:

OBS! Senest 21. juni via skole-
tjenestens hjemmeside:  
www.fs-fh.dk

Tidspunkt: 
Tirsdag d. 4. sep. kl. 13 – 16. 

Sted: Indre by. Nærmere besked 
følger efter tilmelding.

Målgruppe: Overbygningslæ-
rere i religion, historie og sam-
fundsfag.
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”Klædt på til sorg?”

På kurset forberedes lærer til at arbejde med projektet ”Klædt på til 
sorg?”. Historiker Barbara Zalewski fortæller om sorgens udtryk i tøj-
mode, traditioner og ritualer i gennem europæisk historie.

Psykolog i Børn, unge og sorg Susanne Svane deltager på kurset sam-
men med et antal frivillige unge, der alle har oplevet sorg i forbindelse 
med dødsfald. Susanne fortæller om den nyeste sorgteori, og de unge 
fortæller om deres eget arbejde med sorg og om omgivelsernes reaktion 
på denne.

Undervisningsmaterialet præsenteres kort.

Tilmelding:

OBS!	Senest 21. juni via skole-
tjenestens hjemmeside: 
www.fs-fh.dk 

Tid: 2. oktober 2018 kl. 14 – 17

Sted: Magistergården Hvidovre 
Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre                                                      

Målgruppe: Lærere der har 
tilmeldt klasser til projektet

Psykolog Susanne Svane og frivillige fra Børn, Unge & Sorg
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Faldgruber, farer og fristelser
- på rejse gennem Odysseen og Bibelen  
 
Kom med på lærerkursus på Glyptoteket i København, hvor professor i 
teologi v. Københavns Universitet Anne Katrine de Hemmer Gudme og 
litteraturkritiker Bo Tao Michaëlis udfolder og belyser projektets tema fri-
stelse samt Odysséen og Bibelens betydning for europæisk kunst og kul-
tur i bred forstand. Kurset vil ligeledes byde på en introduktion til antikken 
med særomvisning i Glyptoteket storslåede samling.

Program	
12:30 Velkomst og præsentation af materiale
12:45 Bo Tao Michaëlis om Odysseen og Bibelens betydning for forstå-

elsen af vestlig kunst og kultur
13:30 Anne Katrine de Hemmer Gudme folder fristelsesbegrebet ud
14:15 Kaffepause
14:45 Oplæg om antikken via rundvisning i museets samling
15:45 Afrunding og evt. spørgsmål til projektet
16:00 Farvel og tak

Tilmelding:

Senest 1. september via skoletje-
nestens hjemmeside:
www.fs-fh.dk

Tid: Onsdag d. 30. januar 
2019  kl. 12.30 – 16 

Sted: Ny Carlsberg Glyptotek, 
København

Målgruppe: Lærere der er 
tilmeldt projektet.

Glyptoteket
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Sorg og livsmod

Som forberedelse til projektet om sorg og livsmod indkredser psykolog 
Susanne Svane fra Det Nationale Sorgcenter Børn, unge & sorg, hvordan 
børn i indskolingen reagerer, når de rammes af sorg, og hvad man som 
voksen omkring barnet skal være opmærksom på for at hjælpe børnene 
bedst muligt.

I forlængelse af oplægget vises de to små tegnefilm, som er skabt til 
projektet, og efterfølgende drøftes det, hvordan filmene kan anvendes i 
undervisningen.

Endelig gives en kort præsentation af det tilhørende undervisningsforløb. 

Tilmelding:

Senest 1. september via skoletje-
nestens hjemmeside:
www.fs-fh.dk

Tid: 2. april kl. 14-16

Sted: Egebæksvang Sognehus, 
Strandvejen 340A, 3060 Esper-
gærde

Målgruppe: Lærere der er 
tilmeldt projektet.




