Referat af Forretningsudvalgsmøde onsdag d. 4.dec. 2019, kl.16.00
Tilstede: forretningsudvalget dog med afbud fra Karen Marie Andersen, og senere deltagelse af Christina Munk
Hansen
1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af sidste mødes referat - Godkendt
3. SKT siden sidst, 26/9:
a. Konsulentmøde i Hjørring, 9/10 – Alle stiftskonsulenterne. Bl.a. drøftelse af landsnetsværksprojekt
– det må ikke være for omfattende, måske opbygget i selvstændige moduler. Ideer til fælles
projekter: aktiv etik, adventskalender, et forløb om altertavler.
b. ”I al evighed” – et teater stykke af Carte Blanche, Viborg – Der er blevet set et teaterstykke, som er
blevet til i et samarbejde mellem forskellige skoletjenester. Stykket befordrer refleksion over livet
og døden. Der er lavet aftale med Carte Blanche i gerne Vrå kirke (to forestillinger samme dag) i
uge 44 2020 (d.28.okt).
c. Repræsentantskabsmøde 29/10 i Hirtshals – fin deltagelse - gennemgang af spillet ”Egnet?”
d. Skolebesøg – Der er prioriteret at bruge en del tid på skolebesøg (der er 25 skoler). Tiden er godt
givet ud. Der skabes personlige relationer.
e. For klog til tro – et projekt for overbygningen
f. Dannelseskonference 6/11 – Danmarks Lærerforening, Kirke- skoletjenesterne, Skole & Forældre er
planlæggere. Hvad vil man med dannelsen?
g. Møde med biskop – mødet finder sted to gange om året. Konsulenternes DNA er at de sendes
afsted af folkekirken. Der er gang i mange ting.
h. Engleværksted – mange klasser (Marianne er tovholder). God fordybelse hos børnene. Målet er
udfoldelse af englebegrebet og kendskab til bibelske fortællinger.
i. Udlån af krybbespilsdragter mv – godt udlån af dragterne til både skoler, præster og organister.
j. Statistik: I løbet af et semester er leveret til 221 klasser.

4. SKT – de første måneder i 2020:
a. Auschwitzdag 27/1 – Der vises en film, der har med folkedrabsproblematikken at gøre. På skolerne
bruges filmen ”Arlette – en historie vi aldrig må glemme”. Indtil videre er 200 elever tilmeldt til
biograf-dagen. Også et samarbejde med VHM om nazi-tiden og Holocaust.
b. Dannelsesudvalget, planlægning – måske lave en kuffert eller kasse med inspiration fra de podcast,
der lavet.
c. Naturmødet ”Plads til forandring” i Hirtshals, planlægning – skoleelever og voksne i teltet.
d. Fortsat udarbejdelse af Mariegaard-projekt sammen med VHM e. Esbjergevangeliet i uge 6 +7 i hhv Hirtshals og Hjørring – god tilslutning
5. Visioner om SKT – hvis tiden tillader – udgangspunkt i drøftelse fra d. 22.nov. 2018. Grundskolen er
målgruppen, der kan dog gås op i niveau (gymnasiet). Evt. et tilbud om undervisning i Sct. Catharinæ kirke.
6. Budgetrapport – Taget til efterretning. Honorarkonto og undervisningskonto bør øge forbruget (der er dog
regninger undervejs)
7. Næste møder: 26/2 og 4/6 2020. Begge møder begynder kl 16.15 på provstikontoret.
8. Evt. Intet
Referat ved Thomas Reinholdt Rasmussen

