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Forretningsudvalgsmøde tirsdag d. 1.juni kl. 16.00-17.30. 

 
Tilstede: Karen-Marie Andersen, Lisbeth Gaardboe, Winnie Rischel, Martin Skov, Rene Højgaard Olsen, Marianne 
Nielsen, Anna-Gerda Tvilling, Thomas Reinholdt Rasmussen (ref.).  
 
Fraværende med afbud: Christina Munk Hansen 
 
Der indledtes med en præsentationsrunde med og for de nye medlemmer 

 
1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt 

 
2. Godkendelse af sidste mødes referat - Godkendt 

 
3. SKT siden sidst  

a. EE på Sindal Privatskole (0.-9.klasse).  
b. Læsø skolebesøg – AGT har været på Læsø for at tale med skolen. Uddeling af årsplaner. Der skal 

ansættes ny skoleleder. Desuden møde med præsten.  
c. Skiftingen på Lendum og Lørslev – med Anette Jahn – flyttet fra Bistrup kirke. Fint arrangement.  
d. Mosesvandringen – i Hjørring Bjerge. Et færdig produkt med bevægelse er godt. Fin tilslutning 

(3.kl.). Målet er at de lærer historie om israelitterne at kende. Men også fællesskab.  
e. Status på ny hjemmeside – laves eksternt. Præsentation af hjemmeside (hvad laver vi-

arbejdsgrundlag-viden og kultur). Hjemmesiden præsenterer nye og gamle projekter.  
f. Årsplan – en trykt årsplan, der udleveres på skolerne.  
g. Dannelsesgruppen – ”Hvad skal vi med skolen?”. En dannelsesdebat. Det har været noget lagt ned, 

men den lokale gruppe fortsætter (bl.a. afprøvningen af samtalekort) – møde d. 7.maj i 
lokalgruppen.  

h. Repræsentantsskab -  menighedsrådene skal vælge repræsentant for SKT. Årsplanen sendes 
elektronisk til menighedsrådene til august.  
 
 

4. SKT kommende projekter 
a. Landsnetværkets efteruddannelse 7.-8. juni – afvikles Løgumkloster, men SKT deltager online. 1. 

del handler om gudsbillede, og 2.del i år handler om menneskesyn og dannelsesperspektiver i 
folkeskolen.  

b. EE i Vrå – uge 24.  
c. Skolebesøg med den nye årsplan – planen følges op med mail til skolelederne rettet til 

kristendomslærerne.  
d. Grafisk facililtering til projektet Fra jernkors til trækors – Der er aftale om kursus i grafisk facilitering 

(et evalueringsredskab). Der er brug for at tale om de alvorlige ting bagefter; et tema kan arbejdes 
helt i gennem med både ord og billeder. En efterbehandling af projektet. Plan om YouTube-video til 
hjælp for lærerne.  

  
5. Budget – Den fremlagte budgetforslag blev vedtaget. 

 
6. Næste møder: 12.okt. og 7.dec. begge dage kl.16.00.  

 
7. Evt. Intet 
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