SKOLE-KIRKE-REPRÆSENTANT
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Hvad er SkoleKirke?

de kirke og skole i hele Danmark.

Hvem er vi i SkoleKirke Syddjurs?
SkoleKirke i Syddjurs består af en teolog og en lærer, og
har til huse i provstihuset på Molsvej i Rønde. Maria Baungaard, sognepræst i Mørke, er tilknyttet som teolog, og Pia
Nielsen er ansat som lærer. De to udvikler, udbyder, proSkolekirke ønsker at være med til at skabe dialog og støtte ducerer og distribuerer projekter og materialer i skolekirkeregi.
det lokale samarbejde mellem skolen og kirken.
SkoleKirke Syddjurs er et samarbejde mellem skole og kirke, der igangsætter, støtter og udvikler fagfaglige og tværfaglige undervisningsprojekter med udgangspunkt i Fælles
Mål for faget kristendomskundskab.

SkoleKirke arbejder på folkeskolens præmisser, hvilket vil
sige, at projekterne og besøgene i kirken bygger på folkeskolens formålsparagraf § 1, der blandt andet siger, at eleverne skal gøres fortrolige med dansk kultur, herunder
kristendommen, og at projekterne er oplysende og undervisende og ikke forkyndende.

SkoleKirkerepræsentanter
I hvert menighedsråd skal der vælges en skolekirkerepræsentant.
Skolekirkerepræsentanten modtager nyhedsbreve og andre informationer om området, som skal videreformidles
til menighedsrådet.
Skolekirkerepræsentanten deltager i et årsmøde i SkoleKirke og kristendom er en del af den danske kulturarv og
grundfortælling og noget, som langt de fleste mennesker i Kirke, hvor projekter, visioner og struktur gennemgås.
På årsmødet er der valg til Skolekirkeudvalget. Heri sidder
Danmark på et eller andet tidspunkt i løbet af livet er i
medlemmer, som ønsker at gå dybere ind i skolekirkearberøring med.
bejdet og være sparringspartnere til de ansatte i SkoleKirMed projekternes udgangspunkt i den fagfaglige tilgang til ke.
kristendomskundskab og den tværfaglige struktur vil alle
elever uanset religiøs baggrund kunne deltage og være en Mere om SkoleKirke Syddjurs
På vores hjemmeside skolekirke.dk, kan der læses mere
del af undervisningen og de enkelte projekter.
om SkoleKirke Syddjurs og hvilke projekter, der udbydes:
http://skolekirkesyddjurs.dk
SkoleKirke i Syddjurs vil med sit arbejde:
Oplyse om kirke og kristendom som en væsentlig del af
elevernes kultursammenhæng

inden for rammerne af folkeskolens bestemmelser

i respekt for at vi lever i et multireligiøst samfund

SkoleKirke Syddjurs har en facebookside, som man kan
følge og dermed få ”løbende” nyheder på området:
https://www.facebook.com/skolekirke

Landsnetværket har også en hjemmeside, hvor informatioTydeliggøre den lokale kirke som ressource for skolens
ner om alle skolekirketjenester i Danmark er tilgængelige:
undervisning ved at

tilbyde relevante undervisningsprojekter og materi- http://www.folkekirkensskoletjeneste.dk
aler

pege på konkrete, lokale samarbejdsmuligheder
Medvirke til elevernes dannelsesproces ved at

give dem faglig viden

åbne for livsoplysende sider af det faglige stof
De udbudte projekter og materialer er gratis for skolerne i
provstiet og koordineres og udvikles af SkoleKirkes ansatte.

Ligeledes er SkoleKirke medlem af Landsnetværket for
kirkelige skoletjenester i Danmark. I dette netværk udvikles og udbydes der store fælles projekter til glæde for bå-

KIRKERNE I SYDDJURS

Syddjurs Provsti
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