Referat af møde i Religionspædagogisk Udvalg 7. maj 2014 kl. 11.30-14.00

Til stede: Tove Brogaard, Anne-Sofie Bielefeldt, Benthe Kleon Jeppesen; Inge Lise Reiche ; Peter Albek Noer;
Anne Gerda Tvilling; Anette Melbye Madsen. Samt skolekonsulenter: Svende Grøn, Jens Rasmussen, Søren
Svendsen, Pia, Uth
Afbud fra: Lisbeth Michelsen ; Anne Birthe von Holck; Henning Toft Bro; Irene Christensen; Sussie Nygaard
Foged; Thomas Reinholdt Rasmussen;
1. Godkendelse af referat fra 28.1
Godkendt
2. Situationen på folkeskolerne og forholdet til konfirmationsforberedelsen
a) Drøftelse
b) Hvad kan religionspædagogisk udvalg gøre, som kan støtte præster og undervisere? Nye
initiativer?
a) Der er forskellige løsninger, nogle steder ligger konfirmationsforberedelsen fortsat i skoletiden, nogle
steder formiddag, andre eftermiddag og der er steder, hvor den er flyttet uden for skoletiden. Svende Grøn
fortalte, at man i Thisted kommune holder fælles dage med alle elever på 7. årgang. Det affødte en kortere
diskussion om, hvorvidt sådanne dag er skole- eller menighedstid. Dilemmaet er, at der forkyndes for
konfirmanderne, mens det på skolen udelukkende er videns- og kulturformidling.
b) religionspædagogisk udvalg skal samle erfaringer for, hvad der virker, men skal ikke gøre det samme
arbejde, som konfirmandercenter.dk. Udvalget kunne henvise til den erfaringsbank.
Desuden beskæftiger man sig med konfirmationsforberedelse både ved stiftspræstemødet i juni, TPC’s
kursus i september og vores egen kursusdag i januar.
3. Evt. andre ting, som skole-kirkekonsulenterne gerne vil drøfte med os.
Konsulenterne berettede om skolereforms-forvirring på mange skoler. Tjenestetidsaftaler er stadig uklare,
men der er nye, gode muligheder for skolekonsulenter, præster og sognemedhjælpere, fordi skoledagene
bliver mere fleksible, og det bliver legitimt, at eleverne er uden for skolens område.
Det besluttedes at skolekonsulenterne og religionspædagogisk udvalg skriver et brev til provster om
mulighederne i forhold til den åbne skole og opfordrer til afklaring af resurser og viden hos præster og
sognemedhjælperne i provstierne. Brevgruppen blev: Tove, Søren, Jens og Anne Gerda
4. Evaluering af afholdt kursus siden sidst: IT i konfirmationsforberedelsen
Peter Noer orienterede. 12 deltog i kurset, som var en god, fagligt funderet indføring. Peter kontakter
fokusgruppen for en lavpraktisk opfølgning af kurset. Rammerne for dette drøftes på næste møde

5. Kurser på vej:

Bibeleventyret 19-21.8.
Nordjysk religionernes dag 3.9.
Dagskursus TPC v. konfirmandercenter.dk d. 11.9
Studedag 20. jan om konfirmationsforberedelsen

6. Henvendelse fra Folkekirkens Informationstjeneste (Anette Melbye Madsen)
I stiftets kommunikationsplan er ét af fokusområderne Den kristne børneopdragelse, med forældre til børn
under 11 år som målgruppen. Poul Jacobsen fra folkekirkens informationstjeneste, skolekonsulenterne
Svende Grøn og Inger Røgild samt repræsentant for religionspædagogisk udvalg Anette Melbye Madsen har
holdt møde for at få ideer til, hvordan forældre kan støttes til at fortælle deres børn bibelhistorier.
Flg. overvejelser var i spil:
-

-

formidle historie til ’spaghettimenigheden’ f.eks. de løsblade, der de kommende tre år vil være i
Stiftsavisen med bibelske fortællinger. De samme historier vil forsøgsvis blive indlæst af dygtige
fortællere til download og inspiration.
Forsøg på en slags vejledning til forældre om, hvilke børnebibler der er egnede til forskellige
aldersgrupper.
Fortælledyst på bibliotekerne
Tegnekonkurrence
Evt. deltagelse på Ordkraft

7. Henvendelse fra Reformationsudvalget om evt. bidrag fra vores udvalg til jubilæet i 17.
Idéer: Et stort rollespil på Børglum Kloster, men også et mindre, grydeklart ét til brug ude i
middelalderkirkerne i vores sogne. Tove henvender sig til Reformationsudvalget.

8. Udpegning af ”hjemmesideansvarlig” (Stiftets hjemmeside) Udsættes til næste møde, denne gang er
referenten ansvarlig for, at referatet kommer på hjemmesiden.
9. Evt.
intet
Næste møder:
13. november 11.30 -14.30
12. marts kl. ? (aftales 13.11, da det endnu ikke er fuldt afklaret, hvornår der er konfirmander i de enkelte
sogne).

Referent: Anette Melbye Madsen

