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Årsberetning	  2018 
Folkekirkens	  Skoletjeneste	  i	  Gento6e	  

Skoletjenestens	  årsberetning	  sendes	  1l: 
Biskoppen,	  provs1udvalget,	  menighedsrådene	  v/formændene,	  

skoletjenestens	  repræsentantskab	  og	  bestyrelse,	  præster	  og	  organister	  i	  
Gento@e	  Provs1,	  samtlige	  skoleledere,	  Gento@e	  Hovedbibliotek,	   

Gento@e	  Rådhus:	  “Børn	  og	  Skole,	  Kultur,	  Unge	  og	  Fri1d”,	  Skolechefen 
	  samt	  1l	  borgmester	  Hans	  To@.

Folkekirkens	  Skoletjeneste	  i	  Gento6e	  
Vangedevej	  50,	  2820	  Gento6e	  
www.skole-‐kirke-‐gento6e.dk	  
kirkeskolegento6e@gmail.com	  

http://www.skole-kirke-gentofte.dk
http://www.skole-kirke-gentofte.dk


AkDviteter	  i	  skoletjenesten	  i	  2018	  

Folkekirkens	  Skoletjeneste	  i	  Gento@e	  1lbyder	  hvert	  år	  en	  række	  gra$s	  undervisningsprojekter	  og	  
lærerkurser	  for	  kommunens	  skoler.	  Fokus	  er	  al1d	  på	  faget	  kristendomskundskab,	  som	  sæMes	  i	  spil	  
med	  andre	  fag	  fx	  dansk,	  historie,	  samfundsfag,	  musik,	  billedkunst	  –	  og	  i	  2018	  også	  matema1k.	  De	  
tværfaglige	  projekter	  samt	  kurserne	  for	  lærere	  og	  præster	  bliver	  1l	  både	  i	  et	  samarbejde	  med	  
vores	  kollegaer	  i	  Landsnetværket	  af	  Folkekirkelige	  Skoletjenester	  og	  i	  eget	  regi.	   

Alle	  undervisningsforløb,	  ture	  ud	  af	  huset,	  workshops	  og	  kurser	  tager	  udgangspunkt	  i	  
Folkeskolelovens	  §1	  om,	  at	  undervisningen…”skal	  gøre	  eleverne	  fortrolige	  med	  dansk	  kultur	  –	  
herunder	  kristendom..”.	  Folkekirken	  er	  derfor	  en	  oplagt	  samarbejdspartner,	  og	  et	  besøg	  i	  den	  
lokale	  kirke	  er	  en	  naturlig	  del	  af	  mange	  projekter.	  Desuden	  tager	  alle	  undervisningsmaterialer	  og	  
1lhørende	  ak1viteter	  udgangspunkt	  i	  Fælles	  Mål	  og	  er	  udarbejdet	  på	  et	  ikke-‐forkyndende	  grundlag.	  
Skoletjenesten	  har	  som	  mål	  at	  være	  for	  alle	  elever,	  uanset	  kulturel	  og	  religiøs	  baggrund,	  samt	  at	  
skabe	  en	  ramme	  for,	  at	  eleverne	  frit	  kan	  gå	  i	  dialog	  med	  lærere	  og	  præster.	   
 
Nogle	  enkelte	  nedslag: 
Samarbejdet	  med	  skoletjenestekolleger	  på	  både	  regions-‐	  som	  landsbasis	  er	  en	  essen1el	  del	  af	  det	  
daglige	  arbejde.	  I	  2018	  udmøntede	  det	  sig	  først	  og	  fremmest	  ved,	  at	  vi	  her	  i	  Gento@e	  indgik	  i	  
udviklingen	  af	  tre	  nye	  større	  projekter,	  hvor	  det	  ene,	  ”Klædt	  på	  1l	  sorg”,	  var	  færdigt	  1l	  at	  blive	  
udbudt	  for	  udskolingen	  i	  e@eråret	  2018.	  Temaer	  relateret	  1l	  sorg	  og	  det	  at	  miste	  var	  i	  det	  hele	  
taget	  gennemgående	  for	  flere	  af	  årets	  1lbud,	  og	  de	  blev	  alle	  blev	  taget	  godt	  imod	  af	  lærerne.	   
 
Også	  det	  lokale	  er	  en	  betydningsfuld	  del	  af	  Skoletjenestens	  iden1tet,	  både	  i	  form	  af	  en	  god	  rela1on	  
1l	  kommunens	  ins1tu1oner,	  fx	  bibliotekerne,	  og	  i	  særlig	  grad	  via	  et	  godt	  samarbejde	  med	  
provs1ets	  præster.	  Sidstnævnte	  gav	  anledning	  1l	  et	  nyt	  1ltag,	  som	  vi	  kalder	  “Pop-‐up”,	  i	  årsplanen	  
for	  2018/19,	  hvor	  lærere	  og	  elever	  fik	  mulighed	  for	  at	  få	  besøg	  af	  en	  af	  de	  lokale	  præster	  1l	  en	  
samtale	  i	  klassen	  om	  forskellige	  centrale	  emner.	  Hanne	  Bang	  og	  Katrine	  Bjørn	  Andersen	  greb	  ideen	  
som	  de	  første	  og	  blev	  meget	  posi1vt	  modtaget	  ude	  på	  skolerne	  med	  deres	  emner,	  der	  havde	  
udgangspunkt	  i	  e1k	  og	  filosofi.	  

Igen	  med	  det	  lokale	  for	  øje	  lagde	  vi	  i	  e@eråret	  2018	  kræ@er	  i	  et	  eget	  projekt,	  ”Hvordan	  husker	  vi	  
én,	  vi	  ikke	  vil	  glemme?”,	  om	  minder	  og	  det	  at	  mindes.	  Her	  blev	  bl.a.	  de	  lokale	  kirker	  og	  kirkegårde	  
samt	  Gento@es	  historie	  og	  de	  mange	  mindesmærker	  inddraget.	  Projektet	  løb	  af	  stablen	  i	  foråret	  
2019.	   
 
I	  februar	  2018	  indbød	  Folkekirkens	  Skoletjeneste	  i	  Gento@e	  sammen	  med	  Gento@e	  	  Kommunes	  
Skoleforvaltning	  og	  Lærerforeningen	  i	  Gento@e	  1l	  samtale	  og	  fælles	  refleksion	  om	  dannelse	  og	  
eksistens.	  De	  indbudte	  var	  kommunens	  skoleledere,	  viceskoleledere	  og	  1llidsmænd	  samt	  
kommunens	  præster,	  og	  samtalen	  foregik	  i	  grupper	  med	  udgangspunkt	  i	  samtalekort.	  Dagen	  var	  en	  
udløber	  af	  Dannelseskonferencen	  i	  Rådhushallen,	  oktober	  2016.	  Disse	  to	  lokale	  arrangementer	  
havde	  deres	  udspring	  i	  Temadagen	  om	  dannelse	  på	  Nyborg	  Strand	  i	  2014	  og	  bliver	  fulgt	  op	  af	  
endnu	  en	  konference	  i	  november	  2019	  samme	  sted.	  	  
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Fordeling	  af	  Dlmeldte	  elever	  på	  projekter 
 
I	  kalenderåret	  2018	  ialt	  5175	  Dlmeldte	  elever	  	  
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Statistisk 
oversigt i 

2018
elever Tilmeldte elever og klasser pr. projekt 

og klassetrin for kalenderåret 2018

Indskoling 500  
275

På sporet af matematikken i den lokale kirke (20kl)  
Mødet med den danske salme 2018 (11 kl)

Mellemtrin 175  
375

   
Mødet med den danske salme 2018 (7kl) 

Hvorfor holder vi påskeferie? (15 kl) 

Udskoling 200 Bibelen som pop (8 kl)

Indskoling 600  
800

Sorrig og glæde - teater (24) 
Han gik sig over sø og land (32)

Mellemtrin 1175
 

Eventyret om den lille prins (47) 

Udskoling 250  
325

Klædt på til sorg (10)   
Religionsfrihed (13)  

250  
250

Pop up  
Etik og filosofi v. Hanne Bang (10) - for mellemtrin  

Filosofi og dannelse v. Katrine Bjørn Andersen (10) - 
for alle klassetrin
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Tilmeldte	  klasser	  2018	  fordelt	  på	  skoler	  

Alle	  kommunens	  12	  folkeskoler	  og	  5	  ud	  af	  6	  private	  skoler	  benyMede	  	  sig	  i	  2018	  af	  Skoletjenestens	  
1lbud.	  Kun	  Vidar	  skolen	  var	  ikke	  med.	  	  	  
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21
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2

27
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14

29

15

9

12
311

Munkegård 11 kl Busse 3 kl Ordrup 12 kl Rygård 9 kl
Tranegård 15 kl Maglegård 29 kl Sct. Joseph 14 kl Dyssegård 20 kl
Kildegård 2 kl Gentofte 27 kl Søgård 2 kl Tjørnegård 8 kl
Hellerup 5 kl Skovgård 21 kl Bakkegård 2 kl Skovshoved 21 kl 
Bernadotte 3 kl



Projekter	  forår	  og	  e6erår	  2018	  	  

I	  2018	  havde	  skoletjenesten	  i	  alt	  10	  tværfaglige	  projekter	  for	  indskoling,	  mellemtrin	  og	  udskoling,	  2	  
Pop-‐up	  1lbud	  med	  lokale	  præster	  ude	  på	  skolerne	  samt	  3	  kurser	  for	  lærere	  og	  præster.	   
 

Herunder	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  de	  projekter,	  vi	  udbød:	  

På	  sporet	  af	  matemaDkken	  i	  den	  lokale	  kirke  
Formålet	  med	  projektet	  for	  indskolingen	  var	  at	  se	  på	  kirkerummet	  med	  matema1kbriller	  på	  og	  
dermed	  opleve	  kirken	  på	  en	  anden	  måde	  end	  vanligt.	  Eleverne	  skulle	  i	  deres	  lokale	  kirke	  tælle	  1ng,	  
måle	  op,	  finde	  former	  og	  tale	  med	  præsten	  om	  rummets	  indretning,	  symboler	  og	  ritualer.	  Hjemme	  
i	  klassen	  lavede	  hver	  elev	  sin	  egen	  “kirkerude”	  med	  inspira1on	  fra	  besøget	  i	  kirken.	  Workshoppen	  
blev	  1l	  i	  samarbejde	  med	  billedkunstner	  og	  formidler	  Maria	  Lau	  Krogh;	  resultatet	  var	  overvæl-‐
dende	  flot	  og	  1lbagemeldingerne	  fra	  lærere	  meget	  posi1ve.	  Alle	  kirkeruderne	  blev	  hængt	  op	  på	  
Gento@e	  Hovedbibliotek,	  og	  uds1llingen	  blev	  åbnet	  med	  fernisering	  for	  en	  vrimmel	  af	  stolte	  elever. 

 
  

 
Mødet	  med	  den	  danske	  salme	  2018	    
Temaet	  var	  deMe	  forår	  B.S.	  Ingemanns	  morgensange,	  
og	  elever	  fra	  indskoling	  og	  mellemtrin	  arbejdede	  både	  
indholdsmæssigt	  og	  musikalsk	  med:	  Lysets	  engel	  går	  
med	  glans,	  Nu	  vågner	  alle	  Guds	  fugle	  små,	  I	  østen	  
s1ger	  solen	  op,	  Nu	  1Me	  1l	  hinanden	  og	  Nu	  ringer	  alle	  
klokker	  mod	  sky.	  Det	  årligt	  1lbagevendende	  projekt	  
bliver	  1l	  i	  et	  samarbejde	  mellem	  en	  række	  
skoletjenester	  i	  regionen	  og	  indeholder	  en	  
hjemmeside	  bl.a.	  med	  nye	  indspilninger	  af	  salmerne,	  
så	  de	  bliver	  nemme	  at	  øve	  sig	  på	  for	  lærere	  og	  elever.	  
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Den	  fælles	  store	  salmeafslutning	  for	  alle	  1lmeldte	  
klasser	  blev	  aloldt	  i	  februar	  i	  Vangede	  Kirke,	  hvor	  
Kasper	  Morville	  skabte	  en	  fortælletråd	  mellem	  
salmerne	  og	  fik	  alle	  1l	  at	  synge	  med	  af	  fuld	  hals	  -‐	  
godt	  hjulpet	  på	  vej	  af	  organist	  Henrik	  Bo	  Hansen.	  	  	  	  

 

Hvorfor	  holder	  vi	  påskeferie? 
Seniorpræst	  Jakob	  Rönnow	  fortalte	  som	  optakt	  1l	  påskeferien	  om	  de	  højdrama1ske	  begivenheder,	  
der	  ligger	  1l	  grund	  for	  Jesu	  død	  og	  opstandelse.	  De	  barske	  bibelhistorier	  er	  blevet	  en	  populær	  
“klassiker”,	  og	  de	  mange	  1lmeldte	  skoleklasser	  blev	  også	  i	  år	  holdt	  i	  åndeløs	  spænding	  på	  
Hovedbiblioteket	  i	  Gento@e,	  som	  aMer	  velvilligt	  s1llede	  Øregårdssalen	  1l	  rådighed.	  	  

Biblen	  som	  pop 
Hvordan	  lyder	  de	  største	  af	  Bibelens	  fotællinger,	  når	  de	  musikalsk	  fortolkes	  af	  nyere	  danske	  
kunstnere	  som	  Per	  Vers,	  Basim,	  Eivør	  og	  Dicte.	  	  Og	  hvordan	  stemmer	  de	  musikalske	  udtryk	  overens	  
med	  de	  bibelske	  forlæg?	  Det	  var	  nogle	  af	  spørgsmålene	  i	  deMe	  projekt,	  som	  Skoletjenesten	  i	  
Gento@e	  var	  med	  1l	  at	  udvikle	  i	  2015,	  og	  som	  nu	  kaldte	  på	  at	  blive	  gentaget.	  AfsæMet	  var	  CD’en	  
Lydspor	  fra	  Bibelen	  (udgivet	  af	  Det	  Danske	  Bibelselskab),	  og	  eleverne	  skulle	  både	  lyMe	  1l	  og	  
analysere	  aktuel	  popmusik	  samt	  læse	  de	  bibelske	  forlæg	  for	  musikken.	  Til	  sidst	  skulle	  eleverne	  
prøve	  kræ@er	  med	  selv	  at	  frems1lle	  en	  musik	  video	  1l	  et	  af	  numrene.	  Skoletjenesten	  udskrev	  en	  
konkurrence,	  og	  e@er	  hård	  votering	  kunne	  vi	  komme	  forbi	  vinderklassen	  med	  flødeboller	  og	  ros	  for	  
krea1vitet	  og	  mod	  1l	  at	  s1lle	  sig	  frem	  foran	  kameraet.	  	  

“Sorrig	  og	  glæde”	  -‐	  med	  teatergruppen	  Elantori	  	    
Ordrup	  Kirke	  lagde	  velvilligt	  kirkerum	  1l	  deMe	  sjove	  og	  finurlige	  
teaterstykke	  for	  indskolingsklasserne.	  Her	  mødte	  eleverne	  kirkens	  
rengøringsdame,	  som	  på	  sin	  helt	  egen	  måde	  fortalte	  om	  rummets	  
funk1oner,	  kirkeåret,	  musikkens	  kra@	  og	  overgangsritualer	  -‐	  og	  
dermed	  skabte	  en	  fortrolighed	  med	  det,	  der	  foregår	  i	  kirken	  fra	  
“vugge”	  1l	  “grav”,	  på	  et	  let	  forståelig	  måde.	  Rengøringsdamens 
kost	  kunne	  trylle	  sig	  om	  1l	  både	  et	  dåbsbarn,	  en	  brudebuket 
	  og	  et	  musikinstrument,	  så	  fantasien	  havde	  frit	  spillerum!	  Forinden	  
arbejdede	  eleverne	  hjemme	  i	  klassen	  med	  de	  temaer,	  som	  de	  blev	  
præsenteret	  for	  under	  stykket.	  
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Han	  gik	  sig	  over	  sø	  og	  land 
	  -‐	  fem	  udvalgte	  bibelfortællinger  
I	  arbejdet	  med	  bibelfortællingerne	  fra	  Det	  Nye	  Testamente,	  
bl.a.	  juleevangeliet	  og	  den	  barmhjer1ge	  samaritaner,	  mødte	  
eleverne	  de	  livsspørgsmål,	  som	  historierne	  lægger	  op	  1l,	  og	  
formålet	  var	  ikke	  mindst	  at	  sæMe	  dem	  i	  stand	  1l	  at	  spejle	  de	  
gamle	  fortællinger	  i	  egne	  oplevelser	  og	  tanker	  og	  dermed	  opnå	  
en	  forståelse	  af	  deres	  eviggyldighed.	   
Til	  projektet	  knyMede	  der	  sig	  en	  hjemmeside,	  	  hvor	  eleverne	  på	  
et	  interak1vt	  kort	  kunne	  gå	  på	  opdagelse	  i	  Israel/Palæs1na,	  
hvor	  fortællingerne	  stammer	  fra.	  Projektet	  lagde	  op	  1l	  
tværfagligt	  samarbejde	  mellem	  kristendomskundskab	  og	  
dansk.	  

Eventyret	  om	  “Den	  lille	  prins”	   
Skoletjenesten	  inviterede	  med	  projektet	  1l	  en	  tur	  i	  biffen	  for	  at	  give	  eleverne	  mulighed	  for	  at	  s1@e	  
bekendtskab	  med	  Antoine	  de	  Saint-‐Exupérys	  smukke	  fortælling	  uden	  for	  klasselokalets	  rammer.	  
Det	  1lbud	  var	  der	  rig1g	  mange	  klasser,	  der	  benyMede	  sig	  af.	  Gento@e	  Kino	  var	  derfor	  fyldt	  op,	  da	  
Mark	  Osbornes	  fortolkning	  fra	  2015	  løb	  over	  lærredet	  og	  sugede	  såvel	  elever	  som	  lærere	  ind	  i	  
filmens	  univers	  af	  undren	  over	  1lværelsens	  mange	  faceMer	  -‐	  og	  over	  det,	  der	  er	  væsentligt	  og	  
uvæsentligt	  her	  i	  livet.	  Det	  understøMende	  undervisningsmateriale	  1l	  fagene	  kristendomskundskab	  
og	  dansk	  saMe	  fokus	  på	  netop	  deMe.	  	  
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Klædt	  på	  Dl	  sorg?	  -‐	  ritualer,	  sorgmode	  og	  et	  fælles	  sprog 
Det	  store	  projekt,	  som	  blev	  1l	  i	  et	  samarbejde	  mellem	  en	  lang	  række	  folkekirkelige	  skoletjenester,	  
bl.a.	  Skoletjenesten	  i	  Gento@e,	  havde	  1l	  formål	  at	  klæde	  eleverne	  bedre	  på	  1l	  at	  samtale	  om	  og	  
med	  mennesker	  i	  sorg.	  Det	  skete	  bl.a.	  
ved	  at	  lade	  det	  historiske	  mode-‐
billede	  i	  forbindelse	  med	  død	  og	  
begravelse	  være	  indgang	  1l,	  hvordan	  
man	  over	  1d	  har	  ha@	  et	  fælles	  sprog,	  
ritualer	  og	  tradi1oner	  for,	  hvordan	  
sorg	  udtrykkes.	  I	  projektet	  indgik	  også	  
et	  nyskrevet	  essay	  af	  Rebecca	  Bach-‐
Lauritsen	  og	  et	  besøg	  i	  den	  lokale	  
kirke,	  ligesom	  eleverne	  skulle	  arbejde	  
med	  nu1dige	  cases	  og	  interviews	  
med	  mennesker	  tæt	  på	  sorg.	  Til	  
projektet	  var	  knyMet	  en	  hjemmeside	  
med	  righoldigt	  materiale.	  

Religionsfrihed	  -‐	  rum	  Dl	  at	  tænke	  og	  tro  
I	  deMe	  projekt,	  som	  henvendte	  sig	  1l	  både	  kristendomskundskab,	  samfundsfag	  og	  historie,	  kom	  
eleverne	  virkelig	  i	  kontakt	  med	  de	  højaktuelle	  spørgsmål,	  som	  religionsfriheden	  afføder	  i	  et	  
flerkulturelt	  samfund.	  Materialet	  indeholdt	  foruden	  baggrundsmateriale	  både	  fik1ve	  cases,	  som	  
tog	  udgangspunkt	  i	  elevernes	  hverdag,	  samt	  virkelige	  cases	  fra	  medierne,	  hvor	  dilemmaer	  
vedrørende	  religion,	  konflikter	  og	  sameksistens	  var	  omdrejningspunktet.	  Alt	  materiale	  med	  
opgaver	  lå	  på	  en	  omfaMende	  hjemmeside,	  hvor	  eleverne	  også	  fik	  en	  grundig	  oversigt	  over	  verdens	  
væsentligste	  religioner,	  deres	  udbredelse	  mm.	    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Pop-‐up	  arrangementer: 
EDk	  og	  menneskesyn	  -‐	  Filosofi	  og	  dannelse  
Ved	  de	  nye	  pop	  up	  1lbud	  kunne	  de	  1lmeldte	  klasser	  via	  individuelle	  a@aler	  få	  besøg	  af	  to	  lokale	  
præster	  ude	  i	  klasserne:	  Dels	  Hanne	  Bang,	  sogne-‐	  og	  hospitalspræst	  i	  Gento@e	  Kirke	  og	  1dligere	  
fængselspræst,	  som	  ud	  fra	  sit	  arbejde	  talte	  med	  elever	  fra	  mellemtrinnet	  om	  menneskesyn,	  
ansvarlighed	  og	  livs-‐	  og	  grundvilkår.	  Og	  dels	  Katrine	  Bjørn	  Andersen,	  sognepræst	  ved	  Ordrup	  Kirke,	  
som	  med	  inspira1on	  fra	  “Filosofipatruljen”	  og	  1lpasset	  elevernes	  klassetrin	  lagde	  op	  1l	  samtaler	  
om	  e1ske	  dilemmaer	  og	  filosofiske	  spørgsmål.	  Formålet	  var	  at	  give	  mulighed	  for	  et	  møde	  med	  
præsten	  et	  andet	  sted	  end	  i	  kirken	  samt	  at	  komme	  lærernes	  komplekse	  hverdag	  i	  møde,	  hvor	  det	  
kan	  være	  svært	  at	  “komme	  ud	  af	  huset”.	  	  	  

Julebesøg  
I	  2018	  stod	  lærere	  og	  præster	  selv	  for	  at	  a@ale	  julebesøg	  i	  den	  
lokale	  kirke.	  

 
Kurser	  for	  lærere	  og	  præster	  i	  2018:	    
-‐	  Religionernes	  Dag	  2018	  -‐	  Tema:	  Kultur	  og	  Religion.	   
-‐	  Fortæl	  stederne	  frem	  -‐	  workshop	  med	  AneMe	  Jahn,	  Måle	  Fortælleteater.	  Kurset	  lagde	  sig	  op	  ad	  
projektet	  “Han	  gik	  sig	  over	  sø	  og	  land”.	  Kurset	  blev	  desværre	  aflyst	  grundet	  for	  få	  1lmeldinger.	   
-‐	  Klædt	  på	  1l	  sorg?	  Kurset	  knyMede	  sig	  1l	  projektet	  af	  samme	  navn	  og	  indeholdt	  bl.a.	  oplæg	  af	  
psykolog	  i	  “Børn,	  Unge	  og	  Sorg”	  Susanne	  Svane.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 
Skoletjenestens	  medarbejdere	  vil	  gerne	  benyMe	  lejligheden	  1l	  at	  takke	  alle	  vores	  mange	  
samarbejdspartnere	  og	  særligt	  kommunens	  lærere	  og	  præster,	  der	  har	  deltaget	  i	  projekterne,	  og	  
som	  på	  forskellig	  vis	  har	  bakket	  op	  omkring	  Skoletjenestens	  arbejde.	  I	  har	  alle	  været	  medvirkende	  
1l	  at	  gøre	  2018	  1l	  et	  rig1g	  godt	  og	  ak1vt	  år	  for	  Folkekirkens	  Skoletjeneste	  i	  Gento@e! 
 
Vores	  nye	  årsplan	  for	  skoleåret	  2019/20	  med	  nye,	  inspirerende	  og	  tværfaglige	  projekter	  ligger	  klar	  
ude	  på	  skolerne	  og	  kan	  desuden	  ses	  på	  vores	  hjemmeside	  www.skole-‐kirke-‐gento6e.dk	  

Vi	  glæder	  os	  1l	  samarbejdet	  i	  det	  nye	  skoleår.	  

Mange	  venlige	  hilsner	  fra	  	  
Skoletjenestens	  medarbejdere	  
Helle	  Hentzer	  og	  Inge	  Panduro	  

� 	  
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