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Velkommen Indhold – Projekforløb

Velkommen til et nyt og spændende år 
i Folkekirkens Skoletjeneste i Frederiks-
sund Provsti. Alle projektmaterialer,  
besøg og workshops er gratis for elever 
i Frederikssund og Egedal Kommune og 
tager udgangspunkt i Folkeskoleloven. 
Derfor kan alle elever deltage. Hvert pro-
jekt er tydeligt markeret med mål inden-
for Fælles Mål.

Alle projekter er tværfaglige og bygger på 
principperne om æstetiske læreprocesser.

Det overordnede tema i alle projekter 
handler om dannelse, det vil sige, at ele-
verne klædes på til at blive ansvarlige bor-
gere i et demokratisk samfund. Derfor har 
projekterne emner inden for: Etik, moral, 
historie, geografi, filosofi, kunst, musik, 
sprog, relationer og religiøse forestillinger. 

Projekthæfterne sendes til jeres skole  
løbende gennem skoleåret. Hvis der er 
kirkebesøg tilknyttet et projekt, aftaler I 
selv indenfor projektperioden dag og  
tidspunkt med jeres lokale præst. Kontakt- 
oplysninger findes på bornogengle.dk

Der kan være begrænsede pladser til 
workshops og teaterforestillinger. Hvis du 
er interesseret i tidligere udsendte materi-
aler, kan jeg kontaktes på: 
christina@bornogengle.dk

Christina A. Olsen
Konsulent og daglig leder

Ansgarsvej 2 • 3600 Frederikssund
Mail: christina@bornogengle.dk
Telefon: 24 85 01 30 (På skoledage mellem kl. 8.30 – 15.30)
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Indskoling Periode

Why We Wear…  (1. – 3. kl.) 
Engelsk, billedkunst, dansk og kristendomskundskab  Marts–juni 2021

Hvor finder man ro? (1. – 3. kl.) 
Historie, dansk og kristendomskundskab Januar – februar 2021

Hvad laver praesten? (1. – 3. kl.)
Kristendomskundskab, dansk og uddannelse og job September – juni

Den gyldne regel  (1. – 4. kl.)
Kristendomskundskab og dansk September – juni
Danseworkshops (3. – 4. kl.)  Oktober 

 Mellemtrin Periode

Håndtegn – håndens symbolske betydning  (4. – 6. kl.)
Kristendomskundskab, dansk og billedkunst  September – juni

Den lille prins  (3. – 6. kl.)
Kristendomskundskab og dansk September – juni

Udskoling Periode

I al evighed  (7. – 9. kl.)
Kristendomskundskab/religion og dansk Sept – okt – nov

At skrive på stjernesprog  (8. – 10. kl.)
Kristendomskundskab/religion og dansk September – juni

Religionslaerernes Dag – Kursus: Filosofi med børn

http://bornogengle.dk/
mailto:christina@bornogengle.dk
mailto:christina@bornogengle.dk
http://bornogengle.dk/


”Hello, my name is Yusuf. I am 7 years old. 

I wear a Kippah. I like to play football.” 

Sådan begynder én af de fem små fagbø-
ger, hvor forskellige børn, der hver bærer 
deres religions karakteristiske (hoved)be-
klædning, præsenterer sig selv. I projektet 
møder eleverne børn fra en jødisk, kristen, 
muslimsk, buddhistisk og sikhisk baggrund 
og stifter bekendtskab med religionerne 
gennem netop beklædningsgenstande, 
symboler og hellige steder. 

Undervisningen tager udgangspunkt i en 
fælles læsning af en big book. 

Alle tekster er på engelsk. Læsningen følges 
op af sange, værksteder, arbejdsspørgsmål 
og skriveøvelser, der alle har til hensigt at 
bidrage til elevernes forståelse for kultu-
relle og religiøse udtryk, som grundlag for 
respekt for alle mennesker i et moderne 
samfund. 

Projektet indeholder

•  Lærervejledning
•  Læs-selv bøger på engelsk 
•  Big book
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1. – 3. klasse

Tilmelding senest 21. august 2020 på bornogengle.dk

”Why We Wear…” 
                              Religion- og kulturmøder i børnehøjde

Klassetrin: 1. – 3. klasse
Fag:  Engelsk, billedkunst, kristendomskundskab og dansk
Lektioner:  5 – 7
Udbydes:  marts – juni 2021
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Klassetrin: 1. – 3. klasse
Fag:  Historie, dansk og kristendomskundskab
Lektioner:  3 – 7
Udbydes:   januar – februar 2021

7

Med afsaet i fastelavn og faste undersøger 
eleverne, hvor man finder ro i dag. 

Fastelavn er mit navn! De fleste forbinder 
fastelavn med grin og sjov, fest og ballade. 
Men hvad færre tænker på er, at fastelavns-
festen oprindeligt var indledningen på en 
40 dage lang faste, der handlede om ind- 
advendthed, afsavn, eftertanke og stilhed.
 
Her er projektet, der giver eleverne kend-
skab til traditionerne omkring fastelavns-
festen: Hvorfor opstod den, og hvilken 
betydning havde den dengang og i dag? 

Med udgangspunkt i gamle traditioner 
undersøger eleverne, hvad forskellige men-
nesker gør for at finde ro i dag. Hvad gør ro 
og stilhed ved mennesket, og hvad er efter-
tanke egentlig for noget?

Tilmeldte klasser inviteres på en fastelavns- 
vandring i den lokale kirke. Inspireret af 
teaterformen sensorisk teater bevæger ele-
verne sig gennem: Flæskedagene, hvide 
tirsdag, askeonsdag, 40 fastedage for til 
sidst at være fremme ved påsken. Hele  
vandringen veksler mellem aktivitet og ro!

Projektet indeholder

• Lærervejledning med forslag til 
 fysiske øvelser.
•    Kirkebesøg med sansevandring 
 om fastelavnsdagene.

Tilmelding senest 21. august 2020 på bornogengle.dk

1. – 3. klasse
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Hvad laver praesten?

Hvad skal en præst egentlig tro og vide om 
Gud, Jesus og Helligånden? Hvorfor og 
hvornår har præsten den sorte præstekjole 
på? Er præsten præst andre steder end i 
kirken? Hvad laver han eller hun da?

Dette lille projekt sætter fokus på præstens 
alsidige job, der rummer mange mennes- 
kers liv fra fødsel til død. I forløbet besøger 
eleverne den lokale kirke, hvor de oplever 
kirkens indretning, hører om hvilke ar-
bejdsopgaver og ritualer, der knytter sig til 
døbefonten, alteret og prædikestolen. Des-
uden lærer eleverne om de to sakramenter 
dåb og nadver og får en forklaring på, hvor-
for præsten hælder vand på dåbsbarnet, og 
hvorfor de kristne spiser brød og drikker 
vin til nadveren.

Præsten fortæller til sidst, hvad han/hun 
bedst kan lide ved sit job, hvorfor han/hun 

valgte at blive præst, og hvad forskellen er 
til fx det at være lærer.

Hjemme i klassen arbejder eleverne efter-
følgende med det tilhørende elevhæfte, som 
er en fagbog om præstens arbejde og kir-
kens indretning. Hæftet lægger op til ind-
dragelse af faget uddannelse og job, hvor 
også elevernes forældre kan inddrages.

Det er projektets formål at præsentere  
præstens job via kirkens indretning og her-
igennem give eleverne en introduktion til 
kristendommens form (ritualer) og indhold 
(tro og forkyndelse).

Projektet indeholder

• Lærervejledning
• Elevhæfte
• Kirkebesøg

Klassetrin: 1. – 3. klasse
Fag:  Kristendomskundskab, dansk og uddannelse og job  
Lektioner:  3 – 4
Udbydes:  september til juni

Tilmelding senest 21. august 2020 på bornogengle.dk
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Den gyldne regel
Hvad er god adfærd? Hvad er skidt adfærd? 
Og hvad sker der, når vi henholdsvis be-
handler hinanden godt eller skidt?

Vær mod andre, som du gerne vil have, at 
de er mod dig 

Mange religioner og filosoffer har givet bud 
på, hvordan mennesker bedst muligt kan 
leve sammen. Det kan for eksempel være 
ved at opstille regler for, hvordan man skal 
opføre sig og drage omsorg for andre.
I Bibelen står der, at Jesus i Bjergprædiken 
siger: “Alt, hvad I vil, at mennesker skal gø-
re mod jer, det skal I også gøre mod dem.” 
Dette udsagn kaldes Den gyldne regel og er 
omdrejningspunktet for dette projekt.

Etik og relationer

Eleverne skal i projektet stifte bekendtskab 
med forskellige bibelske tekster, der alle 
beskæftiger sig med etik, og de skal høre 
amoralske fabler, hvor de onde ler, de gode 
bliver ædt med hud og hår, og intet er, som 
det plejer.

Gennem forskellige aktiviteter skal eleverne 
sammen filosofere over og gå på opdagelse 
i forskellige etiske begreber og forskellige 
måder, som mennesker kan være sammen 
på. På godt og ondt.

Danseworkshop for 3. og 4. klasser 

Til projektet er knyttet en danseworkshop 
i samarbejde med teater Aaben Dans. Ele-
verne undersøger og afprøver, hvordan 
man ud fra projektets temaer kan skabe 
bevægelsesmønstre og samtidig sætte dem 
ind i en koreografisk helhed.

Pladserne til workshops fordeles ved lod-
trækning efter tilmeldingsfristen.

Projektet indeholder

• Lærervejledning
• Hjemmeside inkl. PowerPoints
• Plakat
• Danseworkshop på skolen den  
 21, 22, 28 og 29. oktober.  
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1. – 4. klasse

Klassetrin: 1. – 4. klasse
Fag:  Kristendomskundskab og dansk
Lektioner:  8 – 10
Udbydes:   september til juni
Workshops:  på skolen i oktober for 3. og 4. kl.

Tilmelding senest 21. august 2020 på bornogengle.dk

http://bornogengle.dk/


12 13

Håndtegn  – håndens symbolske 
                                betydning i kunst, kultur og religion
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Mellem mennesker kastes et hav af hånd-
tegn for de indviede. Det gælder både i  
kirken, hvor velsignelserne strømmer fra 
præstens håndflader – og på gaden, hvor 
unge hilser nært og familiært med hånd-
ryggen eller på tværs af gaden med cool 
fingergestik. 

På tværs af kulturer og religioner rummer 
hånden en mængde betydninger, ligesom 
hånden indstifter mening, socialitet og 
venskab eller markerer fjendskab. Som i 
det talte sprog er også håndens sprog kul-
turelt kodet, og det kræver dermed indsigt 
i en given kultur eller subkulturs koder 
at kunne aflæse håndtegn: Nogen knytter 
hænderne, når de bliver vrede, indebrænd-
te eller truende – andre rækker den åbne 
hånd til hinanden, når de siger goddag eller 
hjælper en gammel dame ud ad bussen. 

Hånden kan hilse på Djævelen, pegefinge- 
ren kan fælde dom, tommeltotten siger 
”tiptop” og langefingeren ”fuck you!”. 
Sprogligt kan man ”komme i håndge-
mæng” eller slet og ret have ”hånden på 
hjertet”. 

Projektet handler om håndens sprog og 
dens symbolske betydning som billede 
og bevægelse. Eleverne skal arbejde med 
håndtegn, som de kommer til udtryk i for-
skellige religioner og i hverdagen. De skal 
se på hånden som gudssymbol i udvalgte 
billeder, læse den tyske digter Rilkes novel-
le om Vorherres hænder, der kommer til 
at give slip på mennesket, og arbejde med 
Løgstrups pointe om, at vi som mennesker:

“Altid holder noget af den Andens liv 

i vores hænder.”

 

Det er projektets formål, at eleverne kom-
mer omkring håndens symbolik på tværs 
af religioner og får en forståelse af hånd-
sprogets hverdagslige retorik, etik og ritua-
lisering. Hver elev afslutter forløbet med at 
fremstille en religionsfaglig håndbog over 
håndens religiøse og profane betydninger.

Projektet indeholder

• Lærervejledning
• Elevhæfte Håndbog
• Kirkebesøg
• PowerPoints

12

Klassetrin: 4. – 6. klasse
Fag:  Kristendomskundskab, dansk og billedkunst
Lektioner:  8 – 10
Udbydes:   september til juni

Tilmelding senest 21. august 2020 på bornogengle.dk

4. – 6. klasse

http://bornogengle.dk/


15

Projektet indeholder
• Lærervejledning
• Elevbog
• Teaterforestilingen Den lille prins frit  
 efter Antoine de Saint-Exupérys bog  
 ved Stine Michel og orkester. 
• Der er tre forestillinger den 15. april  
 2021: kl. 9.00, 10.15 og 11.30 i Islebjerg  
 Kirke.  
• Lodtrækning om billetter efter 
 tilmeldingsfristen.

Den lille prins 
           – en filosofisk undersøgelse af det gode liv

Fortællingen Den lille prins fra 1943 af 
forfatteren Antoine de Saint-Exupéry 
beskæftiger sig bl.a. med temaet det gode 
liv. Bogen er én af de mest solgte bøger i 
verden, og måske hænger det netop sam-
men med, at den appellerer til eftertænk-
somhed og undren over tilværelsen og 
menneskelivet, og hvad der giver det værdi.

Vi følger i fortællingen den lille prins, der 
forlader sin planet for at tage på en rejse. 
En dannelsesrejse, hvor forskellige syn på, 
hvad der er væsentligt og uvæsentligt er i 
centrum. 

Med udgangspunkt i fortællingen i Den lille 
prins, inviteres eleverne i dette projekt med 
ind i en filosofisk undersøgelse af det gode 
liv gennem forskellige øvelser og opgaver. 
Det gode liv undersøges i et samspil mellem 
tankerne fra Den lille prins, elevernes egne 
erfaringer og et alment menneskeligt per-
spektiv.

Der er et begrænset antal billetter til fore-
stillingen. Projektet anvender filmen Den 
lille prins af instruktør Mark Osborne, der 
for skolerne i Frederikssund og Egedal 
Kommune kan lånes på CFU. 

The Litt le  Pr ince  meets  the  Fox © 2015 Paramount  Pic tures

3. –6. klasse

1514 Tilmelding senest 21. august 2020 på bornogengle.dk

Klassetrin: 3. – 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk
Lektioner: ca. 5 inkl. filmen
Udbydes: september til juni
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I al evighed  
Et filosofisk projekt om begreberne magt og aere 
                                 med nyproduceret teaterforestilling

 

Der findes mange fortællinger om, hvordan 
magt tiltrækker mennesker. Måske tænker 
du på en af dem nu? De handler om fasci-
nationen af magt og magtens muligheder 
for at forandre, for at styre og styrte i grus. 
For magten har både forsider og bagsider.
 
I dette filosofiske projekt sammenstilles be-
greberne MAGT og ÆRE – for hvor mag-
ten er noget, man tager, så er ære noget, 
man kan gives af andre.
 
Hvad skal der til, før du ærer nogen eller  
noget? Hvad er magtfuldt i dit liv, og hvem 
har egentlig magt i verden? Findes der no-
get, der er mere magtfuldt end mennesket?
Hvordan handler man ærefuldt i en verden 
med magtmisbrug og undertrykkelse?
 
Projektet består af en lille samling elevret-
tede tekster om magt og ære samt en række 

øvelser til den filosofiske samtale. Desuden 
inviteres tilmeldte klasser til en eksperi-
menterende teaterforestilling ved egns- 
teatret Carte Blanche fra Viborg. De viser 
forestillingen I al evighed, der er udviklet til 
projektet. 

Forestillingen er en rejse gennem et uni-
vers, der inviterer deltagerne til at skabe eg-
ne betragtninger over begreberne magt og 
ære, og over hvordan de er med til at danne 
os som individer og samfund.

Projektet indeholder
• Lærervejledning.
• Sensorisk teater med teatergruppen  
 Carte Blanche i Frederikssund Kirke  
 den 8. oktober 2020 kl. 10 og 12. 
 Lodtrækning om billetter efter 
 tilmeldingsfristen.
• Hjemmeside.
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7. –9. klasse

Tilmelding senest 21. august 2020 på bornogengle.dk

Klasse: 7. – 9. klasse
Fag: Kristendomskundskab/religion og dansk
Lektioner: 4 – 8 lektioner
Udbydes: september, oktober og november
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At skrive på stjernesprog 
– om skabelse og det der ligner

8. – 10. klasse
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Lyrik og skabelsesberetninger, unge og 
identitet. Det er nøgleordene i dette pro-
jekt, hvor vi tager moderne digtere i hån-
den og drager ud på en rejse – et feltstudie 
i skabelsesbegrebet. Vi undersøger to 
bibelske skabelsesberetninger og den na-
turvidenskabelige forklaring på universets 
opståen, vi stiller spørgsmål, samler på ord 
og skriver på stjernesprog. 
Det gør vi i samarbejde med Kristian UFO 
Humaidan, anerkendt dansk rapper og 
tekstforfatter, der i de seneste år har afholdt 
flere skriveworkshops for unge. Kristian 
vil motivere og guide eleverne igennem et 
videoinstrueret skriveforløb i fem faser, der 
er produceret særligt til dette projekt. 

I projektet får eleverne afsættet til at ar-
bejde med begrebet skabelse både kri-
stendomsfagligt og eksistentielt samt 
danskfagligt og æstetisk.

Projektet indeholder:
• Lærervejledning
• Elevhæfte
• Samtalekort
• Powerpoints
• Videoportræt og -baseret skriveproces
• Hjemmeside
• Klassesæt af ordskabe til elevernes  
 skabsværker
• Samtalesalon med præsten 
 i den lokale kirke

18 Tilmelding senest 21. august 2020 på bornogengle.dk

Klasse: 7. – 9. klasse
Fag: Kristendomskundskab/religion og dansk
Lektioner: 8 – 10
Udbydes: september til juni
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Specifikt i religionsundervisningen slog en 
mere filosoferende tilgang til den religions-
faglige behandling af stoffet allerede for-
melt igennem med revisionen af faghæftet 
til skoleloven i 1993. Her blev den livsfilo-
sofiske tilgang gjort til omdrejningspunkt 
for undervisningen, men den havde sin 
forløber i den såkaldte livsspørgsmålsun-
dervisning, som der op gennem ’80-erne 
via inspiration fra Sverige var blevet ekspe-
rimenteret med.

Siden er der dog sket meget inden for om-
rådet at filosofere med børn og forskellige 
traditioner har etableret sig i landskabet. 

Det er denne vifte af tilgange og konkrete 
eksempler Religionslærernes Dag præsen-
terer forskellige bud på. 

Nærmere program følger senere.

Kurset knytter sig direkte til projektet  
Den Gyldne Regel men henvender sig til  
alle, der interesserer sig for filosofi med 
børn på tværs af skolens fag og alderstrin.
Der er et begrænset antal billetter til kurset. 
Inkluderet i tilbuddet er rejserefusion på 
500,- kr. pr. deltager. Billetten inkluderer 
en togbillet fra Frederikssund-området til 
Odense og retur.

Tirsdag d. 1. september på 
Syddansk Universitet i Odense

Fra Pixabay af  Tumisu

Over de seneste 10 - 15 år er der i  
stigende grad kommet fokus på  
faenomenet filosofi med børn i regi  
af folkeskolen – ikke blot i religions- 
undervisningen men også arbejdet  
med litteratur og i relation til hele  
klimaproblematikken.

Religionslaerernes Dag 2020 
   – Filosofi med børn

http://bornogengle.dk/
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