Referat af repræsentantskabmøde i Frederikssund Provsti
Skoletjeneste 2020
Afholdt torsdag den 28. maj 2019 kl. 19.00 i Islebjerg kirke, Ansgarsvej 2,
3600 Frederikssund

Dagsordens punkt
1. Valg af dirigent
og referent.

2. Navneopråb.

Beslutning
Klaus Georg Meisner
er valgt til dirigent.
Christina Holten
Mølgaard er valgt til
referent.
Repræsentantskabet
er beslutningsdygtigt,
da over 60% af
pastoraterne var
repræsenteret, og over
30% af
repræsentantskabets
medlemmer var
tilstede.
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3. Formandens
beretning om

Formandens beretning
er taget til
efterretning.

skoletjenestens
virksomhed i det
forløbne år.

Se medsendte bilag.
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4. Orientering om
skoletjenestens
projekter i det

Skoletjenestens formål er ikke
forkyndelse men undervisning.
Skoletjenesten skal bygge bro mellem
kirken og skolen gennem projekter.

forløbne år ved
konsulent

Året som er gået: (2019/20)

Christina Ann
Olsen

Christina (CAO) har brugt sensommer
og efteråret til lande igen efter endt
orlov, samle op, og igen finde tilbage til
skoletjenesten.
CAO beskrev æstetiske læreprocesser.
Det visuelle udtryk:
Skoletjenesten har fået et nyt visuelt
udtryk, det er inspireret af fjorden og
mødet mellem skole og kirke og livets
store fortælling i relation til fortællingen
om den enkelte.
Årsplanen har fået et nyt format og et
nyt grafisk udtryk.
De tidligere projekter:
1. Hvad laver præsten? (Udbydes
igen 2021 efter opfordring fra
præsterne).
2. Han gik sig over sø og land.
3. Skyggesider – samarbejde med
Willumsens museum i
Frederikssund.
4. Mødet med den danske salme –
afsluttende arrangement i
Udlejre kirke
5. Jomfru Maria og andre mødre
Projektspørgsmål: Hvordan
kan jeg være i verden, når jeg
har en mor?
6. Abraham og Isak – Kim Fupz
Aakeson
7. Går det hele ad helvede til? Om
Frygt og håb

8. Bag linjerne – næsten ingen
tilmeldingerne
Samarbejde og PR
Læringsfestival – godt sted til de
personlige møder med lærerne.
CAO har lavet små
præsentationsvideoer af projekterne,
da konsulenten ikke som normalt har
kunne møde personligt op på den
enkelte skole og præsenterer den nye
årsplan, pga covid19
ICCS – CAO er blevet opfordret og
valgt til at træde ind det intereuropæiske samarbejde af
skoletjenester.
Den planlagte konference, som i år
skulle være afholdt i Løgum Kloster,
er udskudt.
Vi forventer at CAO deltager i
samarbejde, når det igen bliver muligt
at genoptage samarbejdet.
CAO laver en lille samtale- og
refleksionsøvelse om refleksion om
kurs og indhold med
repræsentantskabets medlemmer.

Den nye årsplan:
1: Why We Wear – Skrevet af CAO
med to andre konsulenter.
2:Hvor finder man ro? Med
sansevandring – Faste/fastelavn.
3: Hvad laver præsten?
4: Den gyldne regel – etiske begreber,
med danseworkshop
5: Håndtegn – håndens symbolske
betydning.

6: Den lille prins – en filosofisk
undersøgelse af det gode liv. Med film
og teaterforestilling.
7: I al evighed – magt og ære. Med
teaterforestilling.
8: At skrive på stjernesprog.
Præsten bliver indbudt til
samtalesalon. Handler om skabelsen.
Kurser:
Religionslærernes dag 2020 – Emne:
Filosofi med børn.

5. Gennemgang af
årsregnskab for
2019 v.
forretningsfører
Lisbeth Astrup
Lundberg.

Årsregnskabet er taget
til efterretning.

6. Fremlæggelse af

Budgettet er taget til
efterretning.

budget for 2021 v.

Skoletjenestens bestyrelsen har valgt at
fokuserer på fire områder vha.
øremærkning af de frie midler:

Christina Holten
Mølgaard.

•

•
•
•

Mulighed for at tilbyde
transport til de skoler som
ligger i områder, hvor den
kollektive trafik gør det svært
at deltage i projekter,
kirkebesøg og
teaterforestillinger.
Modernisering af hjemmesiden
– første fase af dette er allerede
i gangsat.
En indsats for provstiets ydre
områder – evt. i form af ekstra
teaterforestillinger.
Særlig indsats på udskoling og
ungdomsuddannelser.

7. Bestyrelsen beder
repræsentantskab
et om lov til at
lave supplerende
valg til
bestyrelsen.

Repræsentantskabet
tillader
suppleringsvalg til
bestyrelsen.

Der skal suppleres med to
lægmedlemmer og en præst, for en ét
årige periode indtil det ordinære valg
2021.

Sognepræst Charlotte
Tirstrup træder ind i
bestyrelsen.

Lægmedlem Preben Rasmussen og
Lone Strømme, samt sognepræst
Christina Holten Mølgaard har ønsket
at forlade bestyrelsen.

Suppleanterne Birgitte
Hove og Inger Marie
Birk Jørgensen træder
ind i bestyrelsen som
medlemmer indtil
repræsentantskabsmø
det 2021.
8. Indkomne
Ingen indkomne
forslag. Forslag,
forslag.
der ønskes
behandlet på
mødet, skal være
repræsentantskab
ets formand i
hænde senest 14
dage før
repræsentantskab
et
9. Eventuelt

Bestyrelsen opfordres
til i det kommende år
at udarbejde
vedtægtsændringer,
som tager højde for at
valgperioderne i
menighedsrådene
varierer fra 2 og 4 år.

