Referat af bestyrelsesmøde i Folkekirkens Skoletjeneste i
Frederikshavn Provsti
Onsdag den 21. november 2018 kl. 16.30 - 18.00
på provstikontoret, Kattegatsiloen, Silovej 8, 5. sal

Til stede:
Linda Steengaard, repræsentant fra provstiudvalget
Arild Nielsen, menighedsrådsmedlem Abildgård MR,
Jytte Schalz, menighedsrådsmedlem Abildgård MR,
Annette Vincentzen, menighedsrådsmedlem Bangsbostrand MR
Ketty Kjær Pedersen, menighedsrådsmedlem Albæk-Lyngså MR
Christine Holm Clayton, konsulent for folkekirkens skoletjeneste
Afbud fra:
Peter Thøgersen, sognepræst i Elling-Strandby sogn
Uden afbud:
Finn Aaen, menighedsrådsmedlem Elling-Strandby MR
Susan Storm, sognepræst i Bangsbostrand sogn
AD.1. Godkendelse af dagsorden -Godkendt uden tilføjelser. Hvis man har noget til dagsordenen, er man altid
velkommen til at skrive det til Christine eller Linda forud for et møde, så det kan
komme med på dagsordenen. Flere udtrykker, at de har svært ved at åbne
dagsorden og referat skrevet i google docs, så de vil fremover blive fremsendt i
wordformat.
AD. 2. Skoletjenesten siden sidst.
-Christine fortalte, at hun har været meget ude med “Esbjergevangeliet” dette
efterår. Det kan være lidt hårdt, når man er så meget “på” og fortæller for så mange
elever. Men det er en rigtig god måde at komme ud og være med på skolerne og
lære børn og voksne at kende. Christine har været på Sæbygårdskolen i to uger og
på hhv. Frederikshavn Friskole (hvor også den nye Sæby Friskole var inviteret
med) og Ravnshøj Skole i en uge hver. I alt har ca. 725 børn hørt Christine fortælle
bibelhistorier ud fra Esbjergevangeliet dette efterår.
-Christine har været på Hørby Skole og lave et forløb om begravelse og kirkegård
foranlediget af, at et par børn havde oplevet tab tæt på for nylig. Der var både et fint
besøg hos Hejslet Begravelsesforretning og på Skæve kirkegård og kirke.
Den 8. november havde skoletjenesten en teaterforestilling i Maskinhallen ved
Teater V, som spillede forestillingen “Intet” baseret på Janne Tellers
ungdomsroman af samme navn https://www.teater-v.dk/forestilling/intet-3/
Forestillingen er booket i samarbejde med kommunens børnekulturkonsulent
Kirsten Jensen, et samarbejde Christine har haft siden sin ansættelse, hvor de to
instanser deler udgifterne til en forestilling, skoletjenesten kan benytte sit netværk til
udskolingslærere og biblioteket kan få refusion ved visse forestillinger, så begge
parter er glade for dette samarbejde.





Christine (og Annette) har deltaget ved det seneste dannelsesmøde i Sindal den
15/11, hvor forskellige skoleklasser var inviteret til at fortælle om deres
eksperimenter med at undvære mobilen, efter de var til workshopdag med digital
dannelse som tema. Der var også oplæg ved forsker og lektor cand. mag Malene
Charlotte Larsen fra Aalborg Universitet, der inspirerede til at inddrage de unge i
diskussionen om, hvad sociale medier kan, og hvornår vi skal noget andet.
Christine har for nylig været til møde hos biskoppen med sine stiftskolleger, og det
lyder til, at der kommer endnu en dannelseskonference på landsplan.
Vi talte om, hvordan det er vigtigt at få udbredt budskabet ved et fremtidigt lokalt
nordjysk møde, også i vores kommune/provsti, da der ikke var mange fra
Frederikshavn repræsenteret ved mødet.
Christine gør sig for øjeblikket klar til at tage ud på en række skoler og lave engle
workshops i december måned. Både mellemtrins- og indskolingsklasser er
tilmeldte.

AD 3. Nyt fra Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester
- Christine fortæller, at hun lige har været til møde med sine kolleger i
Landsnetværket, som efterhånden tæller ca. 60 personer. Der kommer hele tiden
nye skoletjenester til. Christine fortæller, at hun sætter pris på at have denne
gruppe af kolleger, selvom de er fordelt over hele landet. Det er meget inspirerende
at være del af, men kan også til tider være ret intenst, når der holdes møder.
-Hvert andet år udgiver Landsnetværket et større undervisningsprojekt.
Landsprojekt 2019 er for udskolingen og handler om - Paradis/Helvede,
Utopi/dystopiforestillinger. Materialet tager udgangspunkt i novellen “De hvide
mænd” af Kenneth Bøgh Andersen, og forfatteren har lavet en bearbejdet udgave til
brug særligt i landsnetværket. Der kommer også til at være et brætspil med etiske
dilemmaer som del af materialet.
-Landsprojektet for 2021 er allerede på tegnebrættet, da det tager tid at udvikle.
Dette bliver for indskolingen og mht. emner står det lige nu mellem “Træet” og
“Monstre”.
 Christine er med til at planlægge en studietur til Skotland for kollegerne i
landsnetværket til september 2019. Turen går til Edinburgh, hvor der vil være
skolebesøg, besøg på The Scottish Storytellingcentre, udflugt til University of
Glasgow for at møde Rev. Doug Gay og Museum of Religious Art mm.
AD 4. “For klog til tro”
-Christine er med til sammen med kollegerne Jens og Inge i Aalborg og
religionspædagogisk konsulent Anna Døssing at planlægge en uge for
udskolingsklasser i Nordjylland under temaet TRO OG VIDEN. Biskoppen har bedt
om, at der bliver udviklet noget tilsvarende projektet “Hvad er meningen?” som var
for gymnasieklasser.
I uge 39 2019 vil der være en uge, hvor der hver dag først er et lille drama ved
skuespiller Martin Ringmose over Peter Seebergs Patienten. Herefter kommer hver
klasse gennem en række workshops, hvor de møder hhv. en hospitalspræst, en
ungdomspræst samt deltager i filosofi- og graffitiworkshops.
Biskoppen har givet det største bidrag til ugen, men

Udvalgte klasser fra Frederikshavn provsti vil også få mulighed for at deltage, dog
skal vi selv dække transporten. Vi finder ud af om skoletjenesten står for det eller
lokale menighedsråd betaler.
AD 5. Fagligt udvalg
-Christine har mødtes med det faglige udvalg i oktober, der er blevet oprettet for
skoletjenesten. Her sidder forskellige lærere med, for at inspirere til videre arbejde
for konsulenten og fortælle om efterspørgsel og udfordringer i skoleverdenen.
Der efterspørges korte og velforberedte forløb. Det er virkelig godt at få besøg af
skoletjenesten! Gerne med flere fortælletæpper og gerne “genstande” man kan
opleve/sanse ud fra.
En lærer foreslog at skoletjenesten fik adgang til at lægge alle materialer ind på den
digitale platform, skolerne i forvejen bruger. Bestyrelsen var overvejende enig med
Christine i, at det ville kræve en masse tid og kræfter, samt at det er meget godt at
være et alternativ, der ikke er digitalt. Annette pointerede, at vi også må være
beredte på fremtiden, og at vi bliver nødt til at følge med det skolerne gør.
AD 6. Økonomi for skoletjenesten
 Det ser meget fornuftigt ud. Christine har ikke brugt ret mange penge. Hvis der er et
større projekt, det kunne være godt at investere i, skal hun ikke tøve med at gå ind i
det. Christine fortæller, at hun planlægger at købe et spil om ondskab, som
kollegerne i Aalborg snart udbyder. Bestyrelsen diskuterer, at der godt kan bruges
flere penge på teater. Christine indvender, at man ikke har haft tradition for at bruge
mange penge på teater uden medfølgende undervisningsmateriale.
 Herudover vil Christine gerne på nogle kurser: “Forumteater” en
undervisningsmetode, “Digital dannelse” kursus der udbydes af FUV i Aalborg samt
Photoshop og der kommer også på et tidspunkt mere efteruddannelse i
landsnetværket - fx teologisk fokus eller grafisk facilitering.
 Såfremt Christine på et tidspunkt melder sig til at udvikle et landsprojekt med
kollegerne i landsnetværket, vil der blive ekstra kørsel at dække. Til
landsnetværksprojekter kan en lille del dækkes af netværket, men ikke alt.
AD 7. Samarbejdspartnere - kirkekulturmedarbejdere, præster, kolleger på stifts- og
landsplan, andre kulturinstitutioner.
Linda ville gerne høre, hvorvidt Christine havde problemer med at
kirkekulturmedarbejderne “tog” hendes arbejde. Christine fortæller, at hun har et fint
samarbejde med kirkekultur/sognemedhjælperne i provstiet. Hun laver projekter
med flere af dem, og hun er nogle gange med til deres møder lokalt for at fortælle
om, hvad hun laver, ligesom hun og stiftskollegerne lige har deltaget ved
kirkekulturmedarbejdernes stiftsmøde.
Der udtrykkes undren over, at der nogle steder er så meget lokalt skolekirkearbejde, når der også er en skoletjeneste. Christine forklarede, at man ved
skoletjenestens oprettelse søgte at give et lige tilbud til alle skoler i provstiet.
AD 8. Profilering af skoletjenesten
Da flere af de nye bestyrelsesmedlemmer ikke vidste så meget om skoletjenesten,
inden de blev medlemmer, blev der spurgt til, om man kunne gøre mere for at

fortælle om skoletjenesten i menighedsrådene. Jytte har været tilbage i eget
menighedsråd og fortælle om skoletjenesten og opfordrer til, at alle gør det.
Jytte foreslog også, at man lavede en konference/en aften, hvor alle menighedsråd
inviteres for at høre Christine og en kollega fortælle om skoletjenesten eller evt. se
en teaterforestilling, som eleverne i provstiet har set via skoletjenesten.
Christine fortalte, at det netop er den model, vi lige er gået væk fra med overgang
fra repræsentantskab til bestyrelse, fordi der ikke kom nok til møderne.
Christine fortæller, at hun føler, at hun har godt fat i skolerne med sine kataloger,
hjemmeside/facebook og personlige besøg.
Arild siger, at han ikke oplever et problem.
Linda har fra en provstiudvalgsdag hjembragt kataloger mv. fra nogle af Christines
kolleger i Sønderjylland, og foreslår at vi laver en flyer eller lignende.
AD 9. Fastlægge nye mødedatoer
Nye møder er aftalt til at være:
Torsdag den 14. marts kl. 16.00 - 17.30
Torsdag 20. juni kl. 16.00 - 17.30
AD 10. Evt.
Intet til eventuelt

Mvh. Christine Holm Clayton, 22. november 2018

