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Referat af repræsentantskabsmøde i Skoletjenesten  

12. marts 2019, Ordrup sognegård 

Tilstede: Adam Garff og Susanne Sonne (Gentofte), Helene Reingaard Neumann (Maglegårds), Camilla 

Munch og Maria Birkegaard Brintow (Vangede), Tue Rolighed Lauridsen og Stine Nylander Krantz 

(Helleruplund), Otto Mønsted (Dyssegård), Louise Bang (Jægersborg), Ulla Skjoldager (Ordrup), Peter Birch 

og Bolette Fremming (Hellerup), Inge Panduro og Helle Hentzer (skoletjenesten), ref. Mirjam Hvid. 

 

Provst Peter Birch bød velkommen og viderebragte en stor ros til Skoletjenesten fra skolechefen i Gentofte 

kommune, Hans Andresen, som var oplægsholder ved provstidagen i februar. 

Camilla Munch, næstformand i skoletjenestens bestyrelse, understregede vigtigheden af den lokale 

forankring af Skoletjenesten og bad repræsentantskabet om hjælp i form af et lille gruppearbejde: hver 

bordgruppe skulle finde eksempler fra deres sogne, der var unikke for det lokale sted og som kunne give 

ideer til skoletjenestens egne projekter. Her stikord fra bordgrupperne: 

Maglegårds: oplagt at se på kirkerummet med/uden glasmosaikker, nu hvor to af kirkens ruder er taget ned 

til renovering. 

Gentofte: billedkunst, især glasmalerierne. Lokalhistorie, fx at kigge på gravstenene på kirkegården – 

mange af navnene går igen som vej- og stednavne i bybilledet. 

Vangede: symboler i kirken og dens genstande. Der er i øvrigt en scene i Vangede kirke, som kunne 

anvendes til forskellige arrangementer i skoletjenesteregi. 

Helleruplund: Tårnet, nok den højeste bygning i Gentofte, hvor der er udsigt ud over hele byen og mulighed 

for rappelling. Træsnit på stolebænkene. 

Generelt/fælles: Fokus på forskelligheden i kirkerne og kirkekunsten. Fx hvordan illustreres Jesu fødsel 

(Vangede vs. Hellerup) 

 

Dagsorden Referat 

1. Valg af dirigent Otto Mønsted 

 

2. Valg af referent (Mirjam Hvid) 

 

3. Beretning fra næstformand 

 

 

 

Beretning fra medarbejdere 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev i 2018 afholdt en virkelig givtig workshop i bestyrelsen, 

hvor der er udarbejdet arbejdsbeskrivelse for bestyrelsen. Der er nu 

to medlemmer fra skoleverdenen: Nathalie Sirvent Palacio-Valdés og 

Jeppe Dehli. 

Præsentation af 2 igangværende projekter: 

• Hvordan husker man en man ikke vil glemme (lokalt 

udviklet): for mellemtrinet. Henvender til 

kristendomskundskab, dansk, historie, billedkunst. Eleverne 

arbejder i projektet bla med minder og det at mindes som 

begreb, med kristne begravelsesritualer incl kirke- og 

kirkegårdsbesøg, med en billedfortælling og med lokale 
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Beretning fra medarbejdere 

(fortsat) 

mindesmærker. Eleverne slutter af med en workshop, hvor 

de samler op på forløbet og fremstiller deres egen 

personlige mindesnor.     

• Sorg og Livsmod (udviklet af arbejdsgrupper inden for 

Landsnetværket): for indskolingen. Udgangspunkt er to små 

film om børn og sorg udviklet specielt til projektet. De to 

film blev vist for repræsentantskabet. Landsnetværket 

benytter sig af pilotklasser, som tester projekterne inden de 

udkommer i fuld skala.  

4. Aktivitetsplan Den kommende års-brochure (2019/2020) er under udarbejdelse.  

Der har aldrig været så mange tilmeldte som i dette skoleår. Især har 

tilbud som teaterforestilling, workshop og biografarrangementet 

med visning af "Den lille prins" tiltrukket mange klasser.  

Interesserede Popup-præster bedes melde sig til Skoletjenesten til 

det kommende skoleår. 

 

Aktivitetsplan og statistisk materiale blev udleveret på mødet. Se 

bilag. 

 

5. Regnskab 2018 Regnskab 2018 blev godkendt af repræsentantskabet. Regnskabet 

udviser et mindre underskud, som dækkes af Skoletjenestens 

egenkapital. 

 

6. Budget 2020 Foreløbigt budget 2020 blev godkendt af repræsentantskabet. 

Budgettet lægger op til uændret ligning i forhold til 2019-budgettet. 

 

7. Repræsentantskabsmøde 2020 

 

Næste års repræsentantskabsmøde blev berammet til torsdag d. 12. 

marts 2020 – sted følger. 

 

8. evt. Opfordring til at ”Like” Skoletjenesten på Facebook  

 

 


