
Referat fra repræsentantskabsmøde i Skoletjenesten, Frederikssund Provsti 

19. maj 2022, Udlejre Kirke 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

o Dorthe Didriksen vælges som dirigent. Malene Hasberg Kjær er referent. 

 

2. Navneopråb 

o Deltagere: Se bilag 

o Repræsentantskabet er ikke beslutningsdygtige ift. vedtægtsændringer, da der ikke er 

2/3 repræsenteret. 

 

3. Formandens beretning om skoletjenestens virksomhed i det forløbne år v. Charlotte Ustrup 

o Der har været stor udskiftning i bestyrelsen det seneste år. Der er stor opbakning fra 

bestyrelsen til projekterne og godt fremmøde til møderne. Christina skal forhåbentligt 

begynde på en master i ”Børne- og ungekultur – medier og æstetiske læreprocesser” 

til efteråret, og bestyrelsen har godkendt, at der betales en del af denne, så Christina 

fortsat er opdateret på nye læringsprocesser. Det seneste år har der været fire projekter 

i indskolingen, tre projekter for mellemtrinet, og tre for udskolingen. Der har været 

257 klasser tilmeldt og 5772 elever igennem. Det har været et godt år, men corona har 

fortsat spændt lidt ben for nogle af projekterne. 

o Der skal ikke være valg til bestyrelsen i år, men Nina Mølgaard har valgt at udtræde. 

Bestyrelsen overvejer, hvordan man kan supplere sig, indtil der skal være valg igen. 

 

4. Orientering om skoletjenestens projekter i det forløbne år samt en lille illustration fra et 

udvalgt projekt v. konsulent Christina Ann Olsen 

o Hvorfor laver vi de her projekter, og hvad kan skoletjenesten bidrage med? Skaber 

nogle rum og fortællinger, som børn og unge kan bruge og spejle sig i. Det er vigtigt 

at tænke over de store spørgsmål – det er nødvendigt for udviklingen, og det kan 

skoletjenesten byde ind på. 

o Hvad er skoletjenesten, og hvad er projekterne? Lærerne får et helt projekt, hvor de 

ikke skal ud for at researche yderligere. Her er teksterne mm., som børnene skal 

beskæftige sig med foræret. 

o Fokusområdet 2020-21: ”Hvad vil det sige at være menneske?”, ”Projektlandskabet”, 

”Kirkebesøg” og ”Dannelse og demokrati” 

i. Der bliver stillet et spørgsmål til kirkebesøgene, der nogle gange er for 

tidskrævende for præsterne i de små sogne. Charlotte informerer om, at 

provsten har italesat, at nogle sogne har langt flere projekter end andre, og at 

man kan hjælpe hinanden lidt. Der italesættes et ønske om, at konsulenten er 

mere hands-on ift. aftale med skolerne om projekter, da der går meget tid med 

at lave aftaler om kirkebesøg med lærerne. Det foreslås at alle projekter ikke 



udbydes til alle skoler, hvis det ikke giver mening i den pågældende kirke at 

afholde kirkebesøgene. Bestyrelsen pointerer ligeledes, at konsulenten ikke har 

sekretærfunktion ude i sognene. Konsulenten retter opmærksomheden på, at 

hendes oplæg er at skabe projekter og kirkebesøg, og hvis dette skal ændres, 

skal det ske via bestyrelsen.  

ii. Forslag: spørge de enkelte kirker, hvilke projekter de gerne vil have, der 

udbydes på de lokale skoler. Bestyrelsen tager ovenstående overvejelser med 

videre. 

 

5. Præsentation af årsplan for 2022/2023 v. konsulent Christina Ann Olsen 

o Årsplan for 2022-23 – nøgleord: bibelkundskab og eksistentielle spørgsmål. 

o Christina laver et projekt med børnehaveklasserne, ”Den første jul” 

o 1.-3. klasse: ”Fold en bibel” (med kirkebesøg), ”Englemysteriet”, ”På opdagelse i 

verden med Emma og Viktor”. 4.-6. klasse: ”Kingos skygge” i Slangerup Kirke med 

Park Teater i Frederikssund, ”Hvælvingens hemmeligheder” – regionsprojekt med 

kalkmalerier fra hele landet, hvor eleverne får et overblik over Bibelen gennem disse 

(med kirkebesøg), ”Ene-stående” (kirkerumsundervisning), ”(U)tilstrækkelig” – om 

at være ung i en tid, hvor godt ikke er godt nok (med kirkebesøg), 7.-9. klasse: 

”Rejsende – poetisk lydvandring” – der er udviklet en app, som man går, mens man 

hører, ”Præster i krig – mød en feltpræst” – Victor (Skuldelev) & Ulrik (Vejby) tager 

ud og fortæller om livet som præst i felten. 

o Præsentation af nyt logo: bestyrelsen har talt om, hvad de vil med et nyt logo og er 

kommet med buzzwords om, hvad skoletjenesten i Frederikssund Provsti. Buzzwords 

– Kongeegen, Skuldelev 2, rødder, himmelrækkende, visdom og udholdenhed. 

 

6. Drøftelse af skoletjenestens virksomhed de kommende år v. næstformand Klaus Meisner 

 

o 10 minutters gruppearbejde med feedback og tanker om skoletjenestens virksomhed, 

som videregives på skrift til bestyrelsen. 

 

Pause med lidt at spise. 

 

7. Gennemgang af årsregnskab for 2021 v. Lars Viggard (KAM)  

 

o Der er brugt 56.000 mere i lønninger pga. feriepengeforpligtigelser. Der er givet 

68.492 af provstiet til betaling af feriepengeforpligtigelser. 

o Der er brugt knap 39.000 mere på administration pga. pludselige ændringer pga. 

COVID. 

o Charlotte rettede: der er ikke brugt penge til mere administration pga. Corona. Der er 

brugt ca. 40000 mere til konsulentens pension, som ikke fremgik af tidligere 

regnskaber. Pengene er, af KAM,  konteret under ”administration”.  

o Årsresultatet er et overskud på ca. 5000 kr.  

 

8. Orientering om regnskab og budget for det igangværende år 2021 v. Lars Viggard (KAM) 



o Kvartalsrapport for første kvartal i 2022: i første kvartal af 2022 har der været et 

overskud på godt 35.000 kr. 

 

 

9. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være repræsentantskabets 

formand i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. 

 

o Der er ingen indkomne forslag. 

 

Bestyrelsen forventer at fremsætte forslag om ændring af skoletjenestens vedtægter. I 2021 

blev der foretaget vedtægtsændringerne som konsekvens af, at Frederikssunds Provsti (PU) 

havde besluttet, at Skoletjenesten skulle være en selvstændig enhed frem for den tidligere 

organisering, hvor skoletjenesten var et bi-regnskab til provstikassen. 

Vedtægtsændringen skal, ifølge Helsingør Stift, føres tilbage til det oprindelige igen. 

 

o Dette forslag udgår, da repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt og udsættes til 

næste års repræsentantskabsmøde. 

 

10. Eventuelt 

 


