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Pædagogisk medarbejder
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Administrativ medarbejder
86 43 00 80/tina@fusr.dk
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Pædagogisk medarbejder
86 43 00 80/christina@fusr.dk

Anne Assenholt 
Teologisk medarbejder/daglig leder
86 43 00 80/anne@fusr.dk
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Generelt for Skoletjenestens arbejde: 
 
 Alle undervisningsprojekter udarbejdes inden for rammerne af 

	 Folkeskolens	og	fagenes	formål. 

 Undervisningsprojekterne har særligt fokus på kristendomskundskab.
 
 Undervisningsprojekterne er ofte tværfaglige.

 
 Hvert andet år udvikles et større landsdækkende projekt på tværs af    

 alle landets folkekirkelige skoletjenester til enten indskoling, mellemtrin    
 eller udskoling.
  
 Skoletjenesten samarbejder med andre kulturinstitutioner, læringscentre 

 og centre for undervisningsmidler.
 
 Det er altid muligt at arbejde med et undervisningsmateriale, men der er ingen   

 garanti for, at man kan deltage i den tilknyttede event eller workshop.

 Ved tilmelding til et projekt er lærerne også automatisk tilmeldt det 
 tilhørende kursus.
  
 Vi hjælper skoler med transporten til og fra vores arrangementer, 

 såfremt der er mere end 5 km.
 
 Alle Skoletjenestens aktiviteter og materialer er gratis for lærere i vores område.

 To af projekterne er gengangere fra sidste skoleår, da der ikke var mulighed for 
 at gennemføre dem pga. coronakrisen.

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mari-
ager har gennem mere end 25 år tilbudt undervisningsprojekter 
til alle grundskolens klassetrin og arrangeret kurser og work-
shops for elever og lærere.
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Projekt- og kursustilmelding foregår via Skoletjenestens hjemmeside: www.fusr.dk.
I kan kun tilmelde jer selv og egne klasser, ikke jeres kollegaer. 

Tilmeldingsfrist til projekter med events og kirkebesøg er fredag d. 14/8.
 
Vær opmærksom på, at tilmeldingsfrist til kurset med Janne Skovbjerg allerede er 
tirsdag d. 4/8. 
Øvrige projekter kan man tilmelde sig løbende.

Det er altid muligt at kontakte Skoletjenesten på:
info@fusr.dk, tlf. 86 43 00 80 eller adressen Staldgårdsgade 2, 8900 Randers C. 

Skoletjenestens aktiviteter og projekter kan løbende følges på Facebook eller gennem 
tilmelding til vores nyhedsbrev.
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INDSKOLING
Det store i det små

Alletiders julekalender

Det sære og det svære

Øvrige materialer til indskolingen



DET STORE I DET SMÅ 
HØJSKOLESANGBOGEN FOR BØRN

Til projektet 
hører et forbe-
redende kursus 
med Jørgen 
Carlsen, som 
kaster lys over 
Højskolesang-
bogen. 
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Højskolesangbogen har siden den udkom første gang i 1894 haft stor betydning for 
den danske sangtradition i skoler, kirker og familier og har dermed været med til at 
føre den danske sangskat og musikalske arv videre. Senest har Højskolesangbogen 
og fællessang fået en opblomstring i foråret 2020 under coronakrisen. Sangbogen 
blev hevet ned af hylderne, og Phillip Faber stod hver morgen i spidsen for fælles-
sang på DR, mens Danmark sang med hjemme fra stuerne.

I november 2018 udkom Højskolesangbogen for børn - en helt særlig udgave med 74 
sange illustreret af Zarah Juul. Sangene i bogen er ikke med, fordi de er børnesange, 
men fordi de er gode sange, der også er velegnede til børn. Og så er det sange, der 
kan skabe rum for samtale om livets store og små spørgsmål.

Sidste	skoleår	udbød	vi	dette	projekt,	men	måtte	desværre	aflyse	koncerterne.	Pro-
jektet	er	derfor	på	vores	årsplan	igen	i	år,	nu	med	et	udvidet	antal	pladser!  

I projektet skal eleverne arbejde med et mindre udvalg af sange og salmer, der 
beskriver noget genkendeligt fra vores hverdagsliv, vores følelser, vores sanser - og 
endda noget om Gud. Der arbejdes tematisk med både tekst og illustration, eleverne 
skal fornemme sangenes stemninger og lave deres egne illustrationer til.

Og så skal der i projektet synges sammen. Sangene øves godt hjemmefra, og til 
selve koncerten ledes fællessangen af sanger Martin Preisler og band, som også vil 
spille et par sange fra Højskolesangbogen for børn	i	egen	fortolkning. 

Er transporten til koncerten en udfordring, så kontakt Skoletjenesten på tina@fusr.dk. 
Det er også muligt at streame koncerten, så der kan synges på skolen.

Fællessangskoncerterne finder sted i: 
Sct. Pauls Kirke, Hadsten  ..................... mandag d. 28/9 kl. 8.30 og kl. 10.00 og kl. 11.30
Hobro Kirke ..................................................................................... tirsdag d. 29/9 kl. 9.00 og kl. 10.30
Sct. Clemens Kirke, Randers  ............................................ onsdag d. 30/9 kl. 9.00 og kl. 10.30
Skt. Andreas Kirke, Randers .............................................. torsdag d. 1/10 kl. 9.00 og kl. 10.30

Målgruppe: 1. - 3. klasse
Fag: Kristendomskundskab og musik
Lektioner: 8 + koncert
Projektperiode: September – oktober
Kursus: Torsdag d. 3/9 kl. 14.00 – 16.00 (se side 38)

INDSKOLING
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ALLETIDERS JULEKALENDER 
ET PROJEKT OM JUL OG SANGKRAFT
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Julen	er	en	højtid,	som	de	fleste	børn	glæder	sig	til	-	og	for	mange	hænger	glæden	sam-
men med dagligt at åbne en ny låge i julekalenderen. Til dette juleprojekt er der udviklet 
en særlig julekalender med illustrationer af Zarah Juul.

Hver skoledag i december måned åbner eleverne en låge i kalenderen og ser en juletradi-
tion illustreret – enten en religiøs eller folkelig tradition. Hver dag læses også et kapitel fra 
den tilhørende fortælling Jul i Grævlingeskoven.	I	materialet	findes	forslag	til	juleaktiviteter,	
som hænger sammen med julekalenderen. Eleverne skal blandt andet lære tre sange til 
sangarrangementerne,	som	er	tilknyttet	projektet. 

For sange hører også med til julens traditioner. I december synger mange børn med på 
titelsangen fra årets tv-kalender, skoler holder måske særlige jule-morgensamlinger, og 
mange synger julens salmer i kirken eller rundt om træet selve juleaften.

Sangarrangementerne er udviklet i samarbejde med det nyetablerede Sangkraft Randers, 
og der vil derfor være fokus på elementer fra korsang fx opvarmning og sangteknik. 
Arrangementerne afvikles i lokale kirker sammen med lokale organister samt sangkon-
sulenter og organister fra Sangkraft Randers. 

Er transporten til arrangementet en udfordring, så kontakt Skoletjenesten på tina@fusr.dk.
Det	er	også	muligt	at	streame	sangarrangementet,	så	det	kan	gennemføres	på	skolen.	 

Alle	sangarrangementerne finder	sted	 .......................mandag d. 14/12 kl. 9.00 og kl. 10.30
Mariager Klosterkirke, Mariager
Sct. Pauls Kirke, Hadsten
Skt. Andreas Kirke, Randers

Målgruppe: 1. - 3. klasse.
Fag: Kristendomskundskab og musik (evt. også dansk og billedkunst)
Lektioner: 6	-	8	+	sangarrangement
Projektperiode: December 
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DET SÆRE OG DET SVÆRE
NU	MED	NYE	BILLEDBØGER 
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Fag:	Kristendomskundskab	og	dansk 
Lektioner: Ca.	5	pr.	billedbog
Projektperiode: Maj - juni

Billedbogen har allerede gjort sit indtog i danskundervisningen og har fundet sin 
plads	som	en	genre,	der	sætter	fokus	på	poetisk	sprog-	og	billedbrug. 

Men hvorfor er den også relevant at tage op i faget kristendomskundskab? 
Det er den, fordi de moderne billedbøger har en forkærlighed for at beskæftige sig 
med det sære og det svære. I billedbøgerne er man ikke bange for at tage livtag med 
de helt store eksistentielle spørgsmål og temaer; liv og død og alt det, der følger 
med	af	sorg	og	savn,	kærlighed,	venskab,	ensomhed,	identitet	og	fællesskab. 

I projektet Det sære og det svære har vi fundet helt nye og anmelderroste billed-
bøger,	hvor	eleverne	skal	gå	på	opdagelse	i	bøgernes	fantastiske	og	finurlige	univers	
og få en oplevelse af, hvordan tekst og billeder er med til at fortælle gode historier:

 Historien om dig 
 af Søren Lind og Hanne Bartholin med temaet Identitet 
 
 Ud af det blå 

 af Rebecca Bach-Lauritsen og Anna Margrethe Kjærgaard med temaet Ensomhed
 
 Men størst af alt 

 af Kim Fupz Aakeson og Cato Thau-Jensen med temaet Kærlighed

Til alle billedbøger arbejdes der med paralleltekster fra Bibelen, som rummer de 
samme eksistentielle temaer som billedbøgerne. Til arbejdet med de bibelske 
fortællinger anvendes tekst og illustrationer fra forskellige udgaver af børnebilled-
bibler. I forløbet skal eleverne arbejde kreativt med udgangspunkt i egen tænkning.

INDSKOLING
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ØVRIGE MATERIALER

Skoletjenesten har gennem årene produceret mange mate-
rialer. En	del	af	dem	kan	stadig	bestilles,	og	på	den	følgende	
side kan du se materialerne for indskolingen.
 
På www.fusr.dk kan du læse mere om det enkelte projekt og 
bestille det.



Den lille prins  
- En filosofisk undersøgelse af det gode liv
Med udgangspunkt i fortællingen om Den lille prins 
inviteres eleverne i dette projekt med ind i en
filosofisk	undersøgelse	af	det	gode	liv	gennem	
forskellige	øvelser	og	opgaver. 
Målgruppe: 1. - 3. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk 

Esbjerg Evangeliet
Skoletjenesten har en kopi af Erik Hagens’ vægmaleri 
Esbjerg Evangeliet. Værket lånes til udstilling på den 
enkelte	skole,	hvis	flere	årgange	vil	arbejde	med	det.	
Skoletjenesten holder et lærerkursus. 
Der	er	udarbejdet	en	digital	platform	til	eleverne. 
Målgruppe: 1. - 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst 

Etik, tak! 
I projektet er der sat fokus på etik i børnehøjde, belyst 
ved udvalgte bibelske fortællinger. De enkelte under-
emner i projektet er valgt med udgangspunkt i den 
hverdag	og	de	dilemmaer,	som	eleverne	står	i. 
Målgruppe: 3. - 6. klasse
Fag: 
Kristendomskundskab, dansk, musik og billedkunst

Fastelavn - Kan du gætte, hvem jeg er?
Undervisningsmaterialet fortæller om den folke-
lige tradition fastelavn samt betydningen af fasten i 
kirken. 
Målgruppe: 0. - 3. klasse
Fag: Kristendomskundskab og billedkunst

Fra vugge til grav  
- Om kirkeåret og livets højtider
I materialet arbejdes der med kirkeåret og 
kristendommens højtider og ritualer ved dåb, 
konfirmation,	bryllup	og	begravelse.	
Desuden bliver kirkebygningen, dens inventar og 
kristendommens	symboler	belyst.  
Målgruppe: 0. - 3. klasse
Fag: Kristendomskundskab

Det sære og det svære 
Billedbogen har gjort sit indtog i danskundervisnin-
gen, og i kristendomskundskab er billedbøger rele-
vante i forhold til de eksistentielle temaer, der tages 
livtag med. Med afsæt i tre billedbøger skal eleverne 
beskæftige	sig	med	det	sære	og	det	svære. 	 
Målgruppe: 1. - 3. klasse 
Fag: Kristendomskundskab og dansk 

Lydspor - Leg med lyd
Musik, eksistens og kristendom hænger tæt sam-
men. I dette projekt skal eleverne udforske, hvordan 
orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på 
en anden måde end det talte sprog. Eleverne får 
adgang til en IT-platform, hvor de online sampler 
deres	egen	musikfortælling	af	effektlyde	og	
orgelmusik.  
Målgruppe: 1. - 3. klasse 
Fag: Kristendomskundskab og musik

Vilde væsner og buttede basser 
 - Om engle til alle tider
Billedkunsten og den folkelige tradition har bidraget 
til forestillingen om, hvordan engle ser ud: Engle, der 
vandrer op ad himmelstiger, glansbilleder af butte-
de engle på honningkager, og alle sammen har de 
vinger på. I dette projekt går vi tættere på Bibelens 
beskrivelser af engle, og så bliver billedet straks 
anderledes. Engle er nemlig ikke nødvendigvis 
bare engle på den søde måde!
Målgruppe: 1. - 3. klasse 
Fag: Kristendomskundskab og evt. billedkunst

INDSKOLING
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Harry Potter og Fønixordenen

Escape room

Sværdets kraft

Øvrige materialer til mellemtrinnet

MELLEMTRIN



HARRY POTTER OG FØNIXORDENEN
KAN TVIVLEN KOMME OS TIL GODE?



Målgruppe: 5. - 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk
Lektioner: 8	+	film	+	kirkebesøg
Projektperiode: September - oktober
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Tvivl er en naturlig del af det at være menneske. 
Men hvor kan tvivl komme fra? 
Hvad kan den være rettet mod? 
Hvad kan få den til at forsvinde? 
Og kan tvivlen overhovedet komme os til gode?

Indgangen til at arbejde med fænomenet tvivl og ovenstående spørgsmål er i 
dette	projekt	filmen	Harry Potter og Fønixordenen.
Harry Potters univers er kendt og elsket af børn og unge. Mange har læst bøgerne 
og	endnu	flere	har	set	filmene.	Både	bøger	og	film	opleves	som	underholdende,	
men de berører samtidig mange almenmenneskelige temaer som fx godt og 
ondt,	liv	og	død,	kærlighed,	fristelse	og	tvivl	-	livsfilosofiske	emner	som	vi	arbejder	
med i kristendomskundskab.

Ideen med projektet er at tage udgangspunkt i en verden, som mange elever 
allerede har et kendskab til, og samtidig bruge Harry Potters magiske univers 
til at gøre fænomenet tvivl til fagligt stof for eleverne.

Med	inddragelse	af	klip	fra	filmen,	bibelske	fortællinger	og	fagtekster	skal	eleverne	
gennem samtale, øvelser, opgaver og kirkebesøg arbejde med tvivl i forbindelse 
med tro, viden, ikke-tro og tillid samt tvivlens udspring, indhold og rettethed.

Filmen kan streames fra mitCFU.dk. Bemærk, at der på mitCFU står fra 6. - 9. 
klasse, men vi følger Medierådets anbefaling med en aldersgrænse på 11 år.

MELLEMTRIN
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ESCAPE ROOM
PÅ SPORET AF DEN KRISTNE KULTURARV 



M
ÅL

GR
UP

PE Målgruppe: 5. - 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab og historie
Lektioner: 8 + kirkebesøg
Projektperiode: Januar - februar

Danmark har været præget af kristendommen i mere end 1.000 år. 
Det har sat sine spor i kulturen - både synlige og mindre synlige, men hvad har 
kristendommen egentlig betydet for dansk kultur og samfund både i en historisk 
og i en nutidig kontekst? Dét er omdrejningspunktet for dette projekt.

Eleverne kender nok en del af de synlige spor såsom kirker, Jellingstenen på inder-
siden af det danske pas og juleafslutning i kirken. Mange af de mindre synlige spor 
kender eleverne også til fra deres hverdag, men de tænker nok ikke umiddelbart, at 
de har en forbindelse til kristendommen. 

Spor fra den kristne kulturarv undersøges i projektet med udgangspunkt i temaerne:
 Omsorg
 Skole
 Musik

Metodikken i projektet er inspireret af de populære Escape rooms. I det indle-
dende kirkebesøg udfordres eleverne med gåder, koder, skjulte meddelelser og 
hængelåse, der skal åbnes med nøgle eller talkode. Tilbage i klassen arbejdes der 
videre på projektets hjemmeside, der er opbygget som tre virtuelle rum med op-
gaver og fakta om de spor, som kristendommen har afsat.

Escape room	foregår	i	den	lokale	kirke	og	kan	finde	sted	på	følgende	tidspunkter:
Favrskov ................................................................................................................................uge 2 - 3
Randers .................................................................................................................................uge 4 - 6
Mariagerfjord ............................................................................................................................ uge 8

MELLEMTRIN
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SVÆRDETS KRAFT
NY GRAPHIC NOVEL 

Til projektet hører 
et forberedende 
kursus med 
forfatter Jan Kjær.  

Onsdag d. 7/4 
kl. 14.00 – 16.00 
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PE Målgruppe: 5. - 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk og historie
Lektioner: 10 + 8 til værklæsning + mulighed for kirkebesøg
Projektperiode: Maj – juni

Ny graphic novel af Jan Kjær om kamp, kærlighed 
og kristendom i korsriddertiden

I	haven	ved	en	af	Jerusalems	mange	kirker	findes	en	skulptur	af	to	mænd	med	en	
tekst på latin og dansk. Teksten fortæller besøgende, at ved denne kirke ligger to 
danske brødre begravet.

Brødrene hed Svend og Eskil og var henholdsvis biskop over Viborg og kriger. 
De var draget på pilgrimsfærd til Jerusalem, hvor de begge døde i år 1153.

Hvem var de? Hvad bragte dem til Jerusalem? 
Og hvordan havde de gjort sig fortjent til en plads i denne vigtige kirkes gårdhave?

I samarbejde med børnebogsforfatter Jan Kjær er historien om brødrenes 
forunderlige historie blevet til en graphic novel, Sværdets kraft. 
Romanen danner udgangspunkt for dette projekt om korsriddertiden. Projektet 
rummer værklæsning, forslag til tekstanalyse og arbejde med korsriddertiden, 
historiske kilder og kildekritik, desuden dykker projektet ned i kristendomsfaglige 
begreber som tilgivelse, det hellige og treklangen: liv-død-ny begyndelse. 
Der lægges op til et arbejde med centrale symboler som kors og vand på 
baggrund af centrale bibelske tekster og kristne ritualer.

Til	projektet	hører	en	hjemmeside	med	bogen	indlæst	på	lydfil	af	skuespiller	
Morten Hemmingsen, videoer til undervisningen, bilag til print mm.

Hver elev modtager et eksemplar af Jan Kjærs Sværdets kraft 
samt et elevhæfte med opgaver.
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rialer. En	del	af	dem	kan	stadig	bestilles,	og	på	den	følgende	
side	kan	du	se	materialerne	for	mellemtrinnet. 
 
På www.fusr.dk kan du læse mere om det enkelte projekt 
og bestille det.

Billede: Nordisk Film

ØVRIGE MATERIALER



Esbjerg Evangeliet
Skoletjenesten har en kopi af Erik Hagens’ vægmaleri 
Esbjerg Evangeliet. Værket lånes til udstilling på den en-
kelte	skole,	hvis	flere	årgange	vil	arbejde	med	det.	
Skoletjenesten holder et lærerkursus. 
Der	er	udarbejdet	en	digital	platform	til	eleverne. 
Målgruppe: 1. - 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst 

Etik, tak! 
I projektet er der sat fokus på etik i børnehøjde, belyst ved 
udvalgte bibelske fortællinger. De enkelte underemner i 
projektet er valgt med udgangspunkt i den hverdag 
og	de	dilemmaer,	som	eleverne	står	i. 
Målgruppe: 3. - 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk, musik 
og billedkunst

Den lille prins - et filosofisk filmprojekt
Gennem fortællingen om Den lille prins sætter projektet 
fokus på eftertænksomhed og undren over tilværelsen
og	menneskelivet,	og	hvad	der	giver	det	værdi. 
Målgruppe: 4. - 6. klasse 
Fag: Kristendomskundskab og dansk 

Helgi Daner
Forfatter	Josefine	Ottesens	historiske	roman,	Helgi Daner, 
er inspireret af sagnet om Holger Danske. Eleverne skal 
med afsæt i fortællingen arbejde med centrale temaer 
og begreber, der afspejler tiden omkring kristendommens 
indførelse	i	Danmark. 
Målgruppe: 5. - 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk og historie

Kan det hellige måles?  
- En undersøgelse af betydningsfulde steder og genstande
Hvad betyder det egentligt, at noget er helligt? Har alle 
mennesker noget, de betragter som helligt? Og hvordan 
forholder man sig til det, der er helligt for andre, men ikke 
for én selv? Disse og andre spørgsmål skal eleverne 
arbejde	med	i	dette	projekt. 
Målgruppe: 5. - 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab og musik

Kend din kirke
I dette materiale er der fokus på pinsen gennem relevante 
bibeltekster og udvalgte salmer. Endvidere arbejdes der 
med udviklingen af kirkebyggeriet i Danmark og kirkens 
interiør. 
Målgruppe: 3. - 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab 

Lydspor - Fortælling og fortolkning
I dette forløb skal eleverne på IT-platformen 
Lydmaskinen lave deres eget lydspor til en bibelsk 
fortælling og ad den vej erfare, at musik er et sprog, der 
kan udtrykke stemninger og følelser på en anden måde 
end	det	talte	sprog. 
Målgruppe: 4. - 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk og musik 

Når billeder taler med 
Eleverne skal i dette projekt arbejde med spørgsmålet: 
Kan man blive ven med døden? Spørgsmålet undersøges 
gennem arbejdet med to billedbøger og paralleller til kris-
tendommen, hvor en eksistentiel forståelse af de samme 
temaer foldes ud gennem forskellige modaliteter: billede, 
fortælling og salmetekst.
Målgruppe: 4. - 6. klasse 
Fag: Kristendomskundskab og dansk 

Re:formation - Teser, tro og tvivl
I	dette	projekt arbejder	eleverne	med	fem	faglige	temaer,	
der introducerer dem for Reformationens forudsætninger, 
indhold og konsekvenser.
Målgruppe: 5. - 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk og historie

Retfærdighed - uretfærdighed 
- Klassiske temaer med nye metoder
Undervisningsmaterialet handler om retfærdighed - 
uretfærdighed. Ved hjælp af undervisningsmetoden 
Cooperativ Learning (CL) skal eleverne arbejde med 
begreberne i forskellige lignelser.
Målgruppe: 4. - 7. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk 

Skabelse og undergang  
- Om egyptiske, nordiske og jødisk/kristne myter
Myterne har altid været brugt til at tale om det største og 
sværeste. I dette projekt vil eleverne møde tre forskellige 
mytologiske forsøg på at forklare og fortolke verdens 
skabelse	og	undergang. 
Målgruppe: 4. - 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab og musik 

Ternet Ninja  
- Et filosofisk forløb om gode handlinger
Med udgangspunkt i Anders Matthesens fortælling om 
Ternet Ninja arbejdes der i dette projekt med spørgsmålet 
om,	hvad	en	god	handling	er. 
Målgruppe: 4. - 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk

MELLEMTRIN
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UDSKOLING
Magt, ære og evighed

Går det hele ad helvede til?

Tid til tanke

Øvrige materialer til udskolingen



MAGT, ÆRE OG EVIGHED



M
ÅL

GR
UP

PE

Performance ved Carte Blanche: 
Skt. Peders Kirke, Randers ...........................................................................mandag d. 21/9 kl. 12.00
Skt. Peders Kirke, Randers ................................................................................tirsdag d. 22/9 kl. 9.00
Hammel Kirke ............................................................................onsdag d. 23/9 kl. 10.00 og kl. 12.00

Målgruppe: 7. - 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab
Lektioner:  5 - 8 + evt. teaterforestilling
Projektperiode: August - september

Begreberne magt, ære og evighed er omdrejningspunkter for dette projekt. 
De	er	at	finde	i	den	to	tusind	år	gamle	kristne	bøn	Fadervor,	men	er	samtidig	
yderst aktuelle – både i samfundet og på individniveau.
 
Hvilke	forskellige	former	for	magt	findes	der	egentlig?
Handler ære om pomp og pragt, selvrespekt eller noget helt tredje?
Er evighed tid uden begyndelse og uden ende?

Det er spørgsmål som disse, der tages op i undervisningsmaterialet. 
Gennem arbejdet med centrale tekster, udblik til religionerne islam, jødedom og 
hinduisme samt øvelser får eleverne mulighed for at tage livtag med begreberne 
magt, ære og evighed.

Som en ekstra æstetisk dimension er der mulighed for at se performance-
forestillingen I al evighed med teatret Carte Blanche. Det er en nyskabende, intim 
og tankevækkende forestilling, som giver eleverne mulighed for at skabe deres 
egne personlige betragtninger over og forståelser af, hvordan begreberne er med 
til at danne os som individer og samfund.

Lærervejledningen indeholder et forslag til opgivelse i forbindelse med afgangs-
prøven i kristendomskundskab.

Er transporten til koncerten en udfordring, så kontakt Skoletjenesten på tina@fusr.dk.

UDSKOLING
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GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL?
ET PROJEKT OM FRYGT OG HÅB



M
ÅL

GR
UP

PE Målgruppe: 7.	-	10.	klasse 
Fag:	Kristendomskundskab	og	dansk 
Lektioner: 13 + evt. kirkebesøg
Projektperiode: Hele året 

Går det hele ad helvede til? 
Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? 
Eller	går	det	ligefrem	bedre	end	nogensinde	før? 

Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, 
der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende 
både	i	nyheder,	film,	litteratur	og	samfund.	Dystopierne	er	over	os,	og	de	er	både	
skræmmende og fascinerende, men utopierne og håbet fylder ofte meget 
mindre i vores hverdag.

Projektet	er	både	dansk-	og	kristendomsfagligt	og	inviterer	til	en	refleksion	over	
frygtens og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor 
går begrebsparret håb og frygt hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde 
med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristen-
dom og islam - fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og 
håbet	før	og	nu. 

I projektet arbejder eleverne med: 
 Uegnet	-	novelle	af	Kenneth	Bøgh	Andersen 

 Brætspil med etiske dilemmaer

 Digitalt bibliotek med dystopier, utopier, helvede- 
	 og	paradisforestillinger	før	og	nu 

   Evt. kirkebesøg

   Kreativt produkt om håb og frygt, der evt. kan anvendes 
 som kulturteknik ved afgangsprøven
 	 
   Forslag til prøveoplæg

UDSKOLING
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TID TIL TANKE
FILOSOFISKE UNDERSØGELSER

NU
MED 
NYE 
ARTIKLER



M
ÅL

GR
UP

PE Målgruppe: 7. - 10. klasse
Fag:	Kristendomskundskab	og	dansk 
Lektioner: Ca. 3 pr. tema
Projektperiode: Hele året 

Tid til tanke er en netbaseret artikelbase med præsentation af forskellige kristen-
domsfaglige temaer. Hver artikel er sammensat af forskellige modaliteter, fx tekst, 
illustrationer, videoer, faktabokse og arbejdsspørgsmål.

Artikelbasen udbygges løbende, men indeholder pt. følgende
 Frihed NY 
 Tilgivelse NY
 Universet
 Tro
 Kærlighed
 Håb
 Humor
 Fjendskab
 Lykke

I hver artikel præsenteres forskellige vinkler og perspektiver på temaet, som efter-
følgende bringes i spil, når eleverne skal undersøge temaet.
Tid til tanke	lægger	op	til	at	arbejde	filosofisk,	hvilket	betyder,	at	det	er	elevernes	
egne tanker, som er i centrum. 

Hvad betyder håb for vores liv? Er fjendskab uundgåeligt – eller måske snarere 
nødvendigt? Bestemmer vi selv, om vi vil være lykkelige?

Til hver artikel følger en metodisk vejledning, som beskriver, hvordan man 
gennem	filosofiske	øvelser	og	samtaler	kan	arbejde	med	artiklen	og	temaet.	
Herved bringes forskellige perspektiver og forståelser frem, og eleverne opdager, 
at temaerne ofte optræder i deres eget liv, at de er meget komplekse, og at 
forskellige mennesker gør sig forskellige tanker.

UDSKOLING
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ØVRIGE MATERIALER

Skoletjenesten har gennem årene produceret mange material-
er. En	del	af	dem	kan	stadig	bestilles,	og	på	den	følgende	side	
kan du se materialerne for udskolingen.

På www.fusr.dk kan du læse mere om det enkelte projekt 
og bestille det.



Adams æbler 
- Et filmprojekt for de ældste elever
Materialet indeholder en gennemgang og fortolkning 
af	filmen	og	dens	temaer	samt	symbolik. 
Målgruppe: 8. - 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab

At skrive på stjernesprog 
- Om skabelse og det, der ligner
Eleverne	skal	arbejde	med	begrebet skabelse teolo-
gisk	set	og	gennem	digtekunst	og	salmer. 
Eleverne	skal	arbejde	med	deres	egne	tekstudtryk. 
Målgruppe: 7. - 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk

Bruce the Almighty
Det er ikke kun overordnede spørgsmål som: Hvor-
for er der krig i verden? eller: Hvorfor sker der natur-
katastrofer?,	der	er	på	dagsordenen	i	denne	film,	
men også spørgsmålet: Hvorfor er der så meget ondt i 
verden, hvis Gud er god?
Målgruppe: 7. - 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab 

Det gode liv
I dette materiale behandles nogle af de etiske di-
lemmaer, der er forbundet med jagten på det gode/
perfekte	liv.  
Målgruppe: 7. - 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk

Esbjerg Evangeliet
Skoletjenesten har en kopi af Erik Hagens’ vægmaleri 
Esbjerg Evangeliet. Værket lånes til udstilling på den 
enkelte	skole,	hvis	flere	årgange	vil	arbejde	med	det.	
Skoletjenesten holder et lærerkursus. Der er udarbej-
det	en	digital	platform	til	eleverne. 
Målgruppe: 1. - 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst 

Et herre måltid! 
De	fleste	ved,	hvorfor	vi	fejrer	jul.	De	fleste	ved	også,	
hvorfor vi fejrer påske. Men når det kommer til pinse, 
er vi lidt mindre klare i mælet. Derfor har vi lavet dette 
materiale	om	pinsen.  
Målgruppe: 7. - 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk og evt. mad-
kundskab

God nok? 
- Et projekt om skyld, skam og nåde
Eleverne stifter bekendtskab med de tre begreber 
skyld, skam og nåde og deres indbyrdes påvirkning 
gennem	tekstlæsning,	filmklip	og	fysiske	øvelser. 
Målgruppe: 7. - 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk

Hymns from Nineveh
Formålet med dette projekt er, at eleverne får 
mulighed for at lære nogle danske salmer at kende 
og blive bekendt med det religiøse sprog.
Målgruppe: 8. - 10. klasse 
Fag: Kristendomskundskab, dansk og musik

Med Kierkegaard på SoMe - Et etik-forløb
I dette forløb får eleverne kendskab til Søren Kierke-
gaard	og	hans	eksistensfilosofi.	Hans	filosofi	aktuali-
seres	gennem	refleksion	og	dialog	om,	at	alle	valg	
har konsekvenser. Man skal tage ansvar for sig selv 
og sine handlinger – også på de sociale medier.
Målgruppe: 7. - 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab 

Retfærdighed - uretfærdighed 
- Klassiske temaer med nye metoder
Undervisningsmaterialet handler om retfærdighed - 
uretfærdighed. Ved hjælp af undervisningsmetoden 
Cooperativ Learning (CL) skal eleverne arbejde med 
begreberne	i	forskellige	lignelser. 
Målgruppe: 4. - 7. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk 

Star Wars
Materialet er udgivet i forbindelse med den årligt 
tilbagevendende Star Wars-festival i Randers. 
Star	Wars-filmene	er	gamle	myter	i	ny	klædedragt,	
som fortæller de evigtgyldige sandheder på en 
mere	moderne	måde. 
Målgruppe: 7. - 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab

The Matrix 
Med	denne	kultfilm	skabes	debat	om	kristendom-
mens livstolkning og menneskesyn samt teknologien 
i	den	moderne	tid. 
Målgruppe: 8. - 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab
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KURSER
Afgangsprøve og årsplan i kristendomskundskab

Det store i det små - Højskolesangbogen for børn

Sværdets kraft
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KURSER

Afgangsprøve og årsplan i kristendomskundskab
Kurset er målrettet lærere i udskolingen og sætter både 
fokus på at blive klar til afgangsprøven og give inspiration 
til årsplanen.

Kurset byder på:
 Oplæg ved Janne Skovbjerg om det formelle omkring 

 afgangsprøven samt tips og tricks fra egen praksis. 
 Janne Skovbjerg er lærer og religionsrådgiver på 
 folkeskolen.dk, hvor hun også er aktiv blogger om 
 faget kristendomskundskab.

 Oplæg ved Skoletjenesten, om hvordan vores projekter  
	 kan	bidrage	til	årsplanen	og	prøveopgivelser. 

Skoletjenesten byder på en forfriskning.

Hvor:
Salen hos Folkekirkens Skoletjeneste
Staldgårdsgade 2, 8900 Randers C.

Hvornår:
Onsdag d. 12/8 kl. 14.00 – 16.00
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Det store i det små - Højskolesangbogen for børn
Jørgen Carlsen er tidligere forstander på Testrup Højskole 
og formand for det udvalg, der redigerer den kommende 
udgave af Højskolesangbogen. Han vil løfte sløret for de 
overvejelser, der ligger bag arbejdet med at vælge og 
vrage mellem de gamle og nye sange. Han vil også se 
nærmere på forholdet mellem tradition og fornyelse, mel-
lem tekst og melodi, og mellem enkle og mere komplice-
rede	sange. 

Samtidig vil han kaste lys over højskolesangen og dens 
betydning: Hvorfor er det vigtigt at synge – og hvad er en 
god højskolesang? Corona-karantænen har blandt andet 
vist os, at vi søger den.

Kurset byder på:
 Oplæg ved Jørgen Carlsen.
 Fokus på de højskolesange, som indgår i projektet: 

 I østen stiger solen op, I Danmark er jeg født, En lærke  
 letted, Barndommens land, Lyse nætter, Du, som har   
 tændt millioner af stjerner
 Fællessang med projektets sange. Jørgen Carlsen 

 vil selv traktere klaveret under højskolesangen.

Skoletjenesten byder på en forfriskning

Hvor:
Salen hos Folkekirkens Skoletjeneste
Staldgårdsgade 2, 8900 Randers C.

Hvornår:
Torsdag den 3/9 kl. 14.00 - 16.00

Sværdets kraft
I	2018	fik	Jan	Kjær	en	udfordrende	opgave	af	en	række	
folkekirkelige skoletjenester. Han skulle skrive en graphic 
novel til de ældste elever på mellemtrinnet om korsridder-
tiden. Jan Kjær takkede ja til opgaven og drog derefter ud 
på sin egen rejse, der bl.a. sendte ham til Israel/Palæstina 
og endte med bogen Sværdets kraft.

Kurset byder på:
 Oplæg af Jan Kjær om hans mentale rejse med bogen  

 såvel som den fysiske rejse til nutidens Israel.
 
 Mulighed for at se nærmere på Jan Kjærs forfatterskab 

 i en udstilling af hans bøger, som Randers Bibliotek 
 står for.

Skoletjenesten byder på en forfriskning.

Hvor: 
Kulturhuset Randers
Stemannsgade 2, 8900 Randers C.

Hvornår:
Onsdag d. 7/4 kl. 14.00 - 16.00 
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Folkekirkens Skoletjeneste  
Staldgårdsgade 2, 8900 Randers C.    Tlf.: 86 43 00 80     Email: info@fusr.dk    www.fusr.dk

LÆS MERE OG BESTIL PÅ WWW.FUSR.DK
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