Hjørring den 19.02.2019
Tilstede:
Marianne Nielsen, Søren Bo Svendsen, Iben Aldal, Christina Munk Hansen, Thomas Reinholdt Rasmussen (ref.)
Afbud: Martin Skov, Hanne Jørgensen, Karen Marie Andersen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af sidste mødes referat
Godkendt
3. SKT siden sidst
a.
b.
c.
d.

Engleværksted – meget efterspurgt – budget til 10 klasser, indskoling samt en enkelt 4.klasse.
Der er indkøbt en juledug (samme princip som påskedugen)
Luciadragter – meget udlånt. Også krybbespilsdragter
Dannelsesprojektet – Møde i København 25.feb. ang. Mødet på nationalt plan i d. 6. november. Tre
medlemmer fra Folkirkens skoletjeneste, tre fra Danmarks Lærerforening og repræsentant fra
forældrene.
e. Læsø besøg – arrangement i kirken og besøg på skolen. Arlette-filmen blev vist for udskolingen. En
god dag. Marianne laver/har lavet undervisningsmateriale til Arlette-filmen.
f. Auschwitzdagen Hævnen og Arlette filmen – Måske en anden form end ellers. Måske holdes i en
kirke. Det holdes 27.januar.
g. Esbjergevangeliet uge 6 og 7 – først på Bindslev skole (ti klasser deltog). Hjørring sognegård (knap
så god tilslutning- måske skal det ud på skolerne.
h. Naturmødet og udvikling af materiale – Temaet er ”fra snak til handling”. Der er ansøgning hos
Stiftsrådet. Fredag formiddag under mødet er alle skoleklasser inviteret. Der laves et stjerneløb
over forskellige emner.
i. Symbolkassen – et spil om symboler og ritualer i de tre monoteistiske religioner samt symboler, der
ikke er religiøse. Det handler om at lære om symbolers betydning og sammenhæng.
j. Kursus i Forumspil – Marianne har været på kursus sammen med konsulenterne i Frederikshavn,
Brønderslev og Aalborg. Det er et interaktivt spil sammen med publikum. Et spil om
sammenhængen mellem erfaring og viden.

4. SKT kommende projekter
a. Årsplan 2019/2020 – af nye ting: 1. Et nyt projekt fra landsnetværket: ”Går det hele ad helvede
til?”, et tablegame om utopi og dystopi. 2. Symbolkassen. 3. Bibeleventyret fortsætter og ligeså
engleværksted. 4. Juledug. Det hele vil blive beskrevet på næste møde
b. Via Dolorosa – 1.,2. og 3. april.
c. Påskedugen – foreløbig fem bestillinger.
d. Aprilfestival i Hjørring kommune 31. marts – 7. april – Teater for skolerne.
e. Landsnetværksmøder og studietur til Skotland – Studieturen er 16.-19.sep.
f. Skolebogsmesse i Aarhus 10.-11. april. Søren deltager i bemanding af en stand.
g. Naturmødet i Hirtshals 23.-25. maj 2019 - er berørt under 3h.
h. Meget gerne en Filosofiens Dag i det kommende skoleår. 3..-4.klassetrin sammen med UCN
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5. Ideer til kommende repræsentantskabsmøde - 29.oktober kl.19.00 i Hirtshals. Præsentation af
”Skyldsbarometeret”. Filosofi er hovedtema.
6. Årsregnskab 2018- Godkendt. (Budget 954.500. Regnskab: 935.276)
7. Næste møde: 11.06 kl. 16.00
8. Evt.
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