
 

 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
ONSDAG D. 27. MARTS 2019 

i 
Sct. Mortens Hus, Staldgårdsgade 2, 8900 Randers C 

 

DAGSORDEN OG REFERAT:  

1. Velkomst 
Liselotte Skrejborg Hansen bød de fremmødte repræsentanter velkommen.  
 

2. Valg af dirigent 
Alice A. Pedersen, sognepræst i Enghøj Sogn, blev valgt til dirigent.  
Alice konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, i henhold til §4, stk. 4. Ifølge vedtægterne skal 
indkaldelse til repræsentantskabsmødet, sendes to måneder før mødet og den endelige dagsorden 
senest 14 dage før.  
Indkaldelsen var sendt d. 21. jan. 2019 og den endelige dagsorden med bilag blev sendt til 
repræsentantskabet dateret d. 12. marts.  
Der er 48 repræsentanter i repræsentantskabet. For at mødet er beslutningsdygtigt skal mindst 
halvdelen af repræsentanterne være tilstede. Der var 24 repræsentanter tilstede, og 
repræsentantskabet var derfor beslutningsdygtigt.  
 

3. Godkendelse af referatet fra Repræsentantskabsmødet d. 21. marts 2018 
Der var ingen bemærkninger til referatet, og referatet blev godkendt.  
 

4. Beretning v. formand Liselotte Skrejborg Hansen 
Liselotte kom i sin formandsberetning ind på Lene Tanggaards begreb læringsglemsel, som er det 
rum, hvor man glemmer både tid og sted, mens man lærer – et rum, der kan føre til nye erkendelser.  
Som skoletjeneste har vi netop mulighed for at skabe andre læringsrum – læringsglemsels rum – som 
giver andre erkendelser – andre indsigter og udsigter – og som også bør høre med i dannelsen af børn og 
unge.  
På skolens præmisser, er vi som folkekirkelig skoletjeneste, med til at give elever, hvad enten de er 
fra Hinnerup eller Hobro lov at glemme alt omkring sig og ikke mindst dem selv, mens de går på 
opdagelse i det hellige – i musik og fortællinger om livets store og små spørgsmål iklædt nye medier eller 
helt konkret selv får lov at skabe og fantasere om vilde væsner og buttede basser med både fjer og vinger. 
 

I bestyrelsen er der siden sidste repræsentantskabsmøde afholdt 4 bestyrelsesmøder og en række 
udvalgsmøder i forhold til lønforhandlinger, ansættelse af nye medarbejdere og forslag til 
vedtægtsændringer.  
D. 1. maj 2018 tiltrådte Anne Assenholt som ny daglig leder og teologisk medarbejder.  
Lene Bekhøi vores pædagogiske medarbejder opsagde pr. 1. nov. sidste år sin stilling hos os. Lene 
Bekhøi fik løn november måned med, fordi hun indvilgede i at blive og færdiggøre projekter, som hun 
selv havde sat i søen.  



 

Stillingen blev herefter opslået og Louise Nabe-Nielsen tiltrådte per 1. januar 2019 skoletjenesten med 32 
timer ugentlig.  
Endvidere består teamet af Christina Bergmann Lowe (pæd. medarbejder) og Tina Kloster Beck 
(adm. medarbejder).  
Liselotte takkede de ansatte for deres indsats og også repræsentanterne for deres støtte til 
skoletjenesten, samt Hobro-Mariager, som nu ønsker at træde ind i skoletjenesten på lige fod med 
de andre provstier.  
 

5. Præsentation af skoletjenestens arbejde for skoleåret 2018 - 2019 v. medarbejderne og Søren 
Fanø 
Anne Assenholt gennemgik statistikken, som var stabil fra sidste år med godt 9.100 deltagende 
elever fordelt på 424 klasser. Antallet af deltagende fra Favrskov var på samme niveau som sidste år, 
mens antallet af deltagende var steget i Randers og faldet tilsvarende i Hobro-Mariager Provsti. Da 
det stadig er nyt, at Hobro-Mariager Provsti bliver tilbudt skoletjenestens projekter, er det vigtigt at 
gøre en ekstra indsats. For skoleåret 2019-2020 arbejder skoletjenesten på at komme til et møde 
med skolernes PLC’er (pædagogiske læringscentre) for at informere om skoletjenestens tilbud, 
endvidere vil vi iværksætte et møde på de skoler, hvor der ikke har været deltagelse i indeværende 
skoleår.  
 
Skoletjenestens årsplan for 2018 - 2019 blev sendt til repræsentantskabet i juni. I tilbageblikket for 
2018-2019 har vi valgt at tage udgangspunkt i de to projekter, der handler om billedbøger, nemlig 
Det sære og det svære (1.-3. klasse) og Når billeder taler med (4.-6. klasse).   
 
Søren Fanø, master i børnelitteratur, har været med til at udvikle disse to billedbogsprojekter i 
samarbejde med skoletjenesten og holdt i november et lærerkursus for de tilmeldte lærere. Søren 
Fanø holdt et kort foredrag om eksistentielle børnebøger. Der er vedhæftet en fil med inspiration til 
læsning.   
 

6. Præsentationen af årsplanen for 2019 - 2020 
Der var en kort præsentation af årsplanen for 2019 – 2020.  
 
Indskoling (1. – 3. klasse) 
Til næste år har vi Den lille prins på årsplanen til indskolingseleverne. Det bliver et filosofisk projekt, 
hvor eleverne skal lave en undersøgelse af det gode liv. Til projektet vil nogle af eleverne få mulighed 
for at se Teater Nexts teaterstykke Den lille prins. Forestillingen vil blive vist i Randers, samt i 
Favrskov og Hobro-Mariager Provsti.  
 
Stort og småt - I dette projekt ville vi tage udgangspunkt i Højskolesangbogen for børn, der udkom i 
2018. Sangene, der er valgt til at være i Højskolesangbogen for børn, er ikke sange, der er skrevet 
specielt til børn, men simpelthen gode sange, der også er velegnede til børn, og sange der lægger op 
til samtale. Projektet slutter af med store fællessangskoncerter. 
 
I indeværende skoleår har vi haft engleprojektet Vilde væsner og buttede basser – om engle til alle 
tider. Englene får nye klæder og materialet bliver tilrettet efter evalueringer fra lærere og præster.  
 



 

Mellemtrin (4. – 6. klasse) 
Flag - Flag er et projekt om identitet, fællesskab og eksklusion. Anledningen er 800 året for, at 
Dannebrog faldt ned fra himlen. Projektet laves i samarbejde med Randers Kunstmuseum, som i 
efteråret 2019 har en udstilling om flag, og hvor eleverne tilbydes en rundvisning. Projektet bliver et 
tværfagligt projekt og eleverne skal bl.a. arbejde med fremstilling af deres eget flag i billedkunst.  
 
Et andet projekt vi tilbyder til mellemtrinnet i 2019 – 2020 er: Den gode handling. Den gode 
handling er et filosofisk projekt, hvor børnene skal tænke over, hvad den gode handling er. I 
forbindelse med projektet skal eleverne se Ternet Ninja i fire lokale biografer. Filmen vises i et 
samarbejde med Med skolen i biografen.   
 
Harry Potter har vi også på årsplanen. Temaet for projektet bliver kærlighed og magt. 
Et tema som går igen gennem alle Harry Potter-bøgerne.  
 
Udskoling (7. – 10. klasse) 
Tid til tanke er et filosofisk projekt. Her har vi lavet nogle internetbaserede, multimodale artikler. Til 
den enkelte artikel er der således spørgsmål, film mv. tilknyttet, som eleverne under læsningen kan 
trykke på, se mv. Der er lige nu artikler om lykke, tro, universet, kærlighed, håb og fjendskab, men 
der skrives løbende nye artikler til. 
 
Hvert andet år kommer der et undervisningsprojekt fra Landsnetværket. Projektet der kommer til 
skoleåret 2019-2020 er:  Går det hele ad helvede til? 
Projektet handler om frygt og håb, og der er udviklet et brætspil til dette landsprojekt.  
 
God nok? I samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Aarhus og Silkeborg har vi lavet 
projektet Godt nok? Et projekt om skyld, skam og nåde. Mange unge føler sig i dag ikke gode nok og 
skammer sig.  
Eleverne skal stifte bekendtskab med temaet gennem serien Skam, samtalekort, bibeltekster og 
tekster af den norske forfatter Knausgård.   
 
Ud over disse projekter låner vi igen i år Esbjerg Evangeliet ud til de lokale skoler. Her udstilles 
Esbjerg Evangeliet og ved et lærerkursus klædes lærerne på til at vise og undervise eleverne i og ved 
værket.  
I år deltager vi i Randers – en by i galaksen. Vi har lavet et undervisningsmateriale om Star Wars, et 
materiale, som vi igen næste år tilbyder skolerne i forbindelse med den tilbagevendende Star Wars-
festival i Randers.      
 

7. Forslag til nye vedtægter i forbindelse med, at Hobro-Mariager Provsti ønsker at indtræde i 
Folkekirkens Skoletjeneste på lige fod med de øvrige provstier 
Der var forslag til nye vedtægter, så Hobro-Mariager Provsti kunne indtræde i repræsentantskabet 
på lige fod med de andre provstier. Hobro-Mariager har været med i en 2-årig periode fra 1. jan 
2017 til 31. dec. 2018 og både fra bestyrelsens side og fra Hobro-Mariager Provstis side er der et 
ønske om at blive fuldgyldigt medlem.  
Alice gennemgik kort de nye vedtægter.  
Navnet ændres til Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager.  



 

Endvidere er der nogle små andre ændringer.  
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.  
 
I forhold til det udsendte forslag blev der foreslået få ændringer.   
§4, stk. 4 og stk. 5 rettes, da flere underpunkter starter med det samme bogstav.  
Endvidere foreslog Liselotte Skrejborg Hansen en ændring af § 4 stk.2 d, således at kun den provst, 
der er medlem af bestyrelsen, har stemmeret i repræsentantskabet. Ordlyden blev således:  

Provsterne fra de fire samarbejdende provstier er fødte medlemmer af repræsentantskabet. Kun den 
provst, der er medlem af bestyrelsen, jfr. § 4 stk. 5 d, har stemmeret i repræsentantskabet. 

Vedtægterne med ovenstående ændringerne blev enstemmigt vedtaget af de tilstedeværende 
repræsentanter.  
 
Ved vedtægtsændringer skal mindst 2/3 medlemmer af medlemmer deltage. Da kun halvdelen af 
repræsentanterne var tilstede, kan bestyrelsen ifølge §4, stk. 4 indkalde til et nyt 
repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, 
uanset hvor mange der deltager i afstemningen.  
Der indkaldes derfor til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 2. maj 2019 kl. 16.00 i Sct. 
Mortens Hus.  
 
 

8. Økonomi v. kasserer Benny Jensen 
a. Fremlæggelse af revideret regnskab 2018 til godkendelse 

Benny Jensen gennemgik revideret regnskab for 2018 og de poster, der i indeværende år var 
afvigende i forhold til det budgetterede.   
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 

b. Fremlæggelse af budget 2020 
Budgettet blev gennemgået. Udgifterne beløb sig i budgettet for 2020 til 2.577.000 kr. 
Indtægtssiden beløb sig i alt til 2.493.000 kr. De enkelte provstier fortsætter med at betale 
675.000 kr. (Favrskov, Randers Sdr. og Ndr.) og 338.000 kr. for Hobro-Mariagers vedkommende.  
Budgettet blev enstemmigt godkendt.  

  
Der var ingen indkomne forslag og punktet udgik.  
 

9. Fastsættelse af dato, tid og sted for Repræsentantskabsmødet 2020 
Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 19.00 i Ommersyssel Østre Kirkecenter, Tønagervej 11, Gjerlev.  
 

10. Evt.   
Alice blev takket for at være dirigent til aftenens møde og repræsentantskabet blev inviteret til at se 
skoletjenestens lokaler i Sct. Mortens Hus.   

 

Referent  
Tina Kloster Beck 

 


