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Folkekirkens skoletjenester



Hvorfor skal vi drøfte skoletjenester her? 

… for at tale om, om vi i fællesskab skal gøre noget!
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Hvem er Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester?

De er en sammenslutning af lokale folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke-samarbejder 

over hele landet.

▪ Skole-kirke-samarbejde er når en eller flere repræsentanter fra hver af de to institutioner 

gør noget sammen. Fx kirkers invitation til julegudstjenester eller skolers henvendelser til 

den lokale kirke for at få præsten på besøg i en klasse.

▪ Skoletjenestevirksomhed er langt mere formaliseret og principielt i sit grundlag, og bygger 

på et lovgivningsmæssigt og et kommunalt grundlag, hvorfor kravene hertil er andre.
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Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenesters organisering 

iflg. arbejdsvedtægterne

▪ Landsnetværket er et arbejdsfællesskab mellem selvstændige institutioner, der med ståsted 

i folkekirkens evangelisk-lutherske kristendom og med afsæt i faget kristendomskundskab 

har til formål at styrke samarbejdet mellem skole og kirke omkring undervisningsmæssige 

opgaver. 

▪ Landsnetværket, der er etableret i 1995, har et formaliseret samarbejde med FUV om bl.a. 

gensidig orientering og støtte i forbindelse med udvikling af skoletjenesten i Danmark. FUV 

er facilitator ved et 3-dags årligt møde i Landsnetværket. Derudover opdaterer FUV en 

registrant over udarbejdede materialer i Landsnetværket. Landsnetværkets arbejde 

koordineres af en nedsat koordineringsgruppe. 
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Deltagelse i Landsnetværket er betinget af:

▪ at den institution, man repræsenterer, omfatter et vist antal skoler og kirker, dvs. at samarbejdet skal 

omfatte mindst et helt provsti og/eller en kommune,

▪ at institutionen repræsenterer en ansættelseskvote på min. 50 % af en fuldtidsstilling

▪ at institutionen i sin medarbejderstab besidder såvel teologisk som skolepædagogisk kompetence –

herunder en vis erfaring med praksis,

▪ at man som medarbejder har til opgave at udarbejde, udbyde, gennemføre og evaluere 

undervisningsprojekter samt tilrettelægge og gennemføre kurser,

▪ at man som medarbejder har mulighed for løbende at deltage i Landsnetværkets møder og 

tværgående arbejdsgrupper samt løbende følge med på Landsnetværkets interne skolekom-

konference,

▪ at den institution, man repræsenterer, har mulighed for at finansiere såvel udgifter til mødedeltagelse 

som fællesudgifter i forbindelse med Landsnetværkets aktiviteter, herunder et årligt kontingent.

5



Skolereformens betydning for skoletjenesterne

Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden – det betyder, at det er lovbestemt, 

at børnene skal ud og møde erhvervsliv og kulturinstitutioner, det lokale foreningsliv m.m. i 

alle fag og på alle klassetrin.  

Det kan skolen bl.a. gøre ved at samarbejde med kirken.

Samarbejdet skal bidrage til at eleverne lærer mere,

at eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv.

En lang skoledag giver mulighed for temaarbejde i længere tidsforløb.
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De folkekirkelige skoletjenester findes over hele landet, og hver enkel har sin 

egen hjemmeside, der kan tilgås via www.folkekirkensskoletjeneste.dk
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http://www.folkekirkensskoletjeneste.dk/


Hvorfor skoletjeneste?

Ikke forkyndelse - men undervisning!

▪ Ifølge formålsparagraffen for folkeskolen er et af de centrale formål med den offentlige skole 

i Danmark, at eleverne bliver fortrolige med dansk kultur - og i bemærkningerne til loven 

udtrykkes det eksplicit, at dansk kultur bl.a. handler om kristendom.

▪ Via et formaliseret og lokalt forankret samarbejde mellem skole og kirke kan det sikres, at 

eleverne får mulighed for at deltage i en bred vifte af undervisningsforløb om kirke og 

kristendom i relation til deres egne livssituation.

▪ For kirken handler det om at turde være kirke på udebane og i børnehøjde, og for skolen om 

at have en samtalepartner i relation til nogle af de afgørende dannelsesspørgsmål.
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Hvad gør de folkekirkelige skoletjenester ift. 

skoletjenestevirksomhed?

De udbyder undervisningsforløb og kurser til grundskolens elever og lærere. 

▪ Alle udspil tilrettelægges på skolens præmisser.

▪ På www.folkekirkensskoletjeneste.dk lanceres de landsdækkende undervisningstilbud, som 

skoletjenesterne udbyder i fællesskab. 

▪ Man kan som lærer finde link til den lokale folkekirkelige skoletjeneste, og her kan man 

melde sig til undervisnings-projekter eller rekvirere undervisningsoplæg.

▪ Der sættes til inspiration spot på udvalgte lokale undervisningsforløb.
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http://www.folkekirkensskoletjeneste.dk/


Hvordan er organiseringen af skoletjenesterne?

Forskellige modeller at etablere skoletjeneste på baseret på Lov og regler fx LOV OM 

MENIGHEDSRÅD 

Kapitel 8 - Samarbejde mellem menighedsråd m.v.

§ 43. To eller flere menighedsråd kan indgå aftale om samarbejde med henblik på løsning af 

folkekirkelige anliggender.

§ 44. Til fremme af ordninger i medfør af § 43, stk. 1, kan kirkeministeren yde tilskud af 

fællesfonden for 1 år ad gangen. De samlede tilskud kan ikke overstige 1 pct. Af 

landskirkeskatten i det år, for hvilket tilskud ydes.

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte er et konkret eksempel på samarbejde mellem 

menighedsråd "med henblik på løsningen af folkekirkelige anliggender". Dette fremgår af 

Kirkeministeriets bekendtgørelse á 22. august 1996 om Vedtægt nr. 60 … om Den 

Folkekirkelige Skoletjeneste i Gentofte Kommune.
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Hvordan er organiseringen af skoletjenesterne?

– fortsat 

I provstierne kan udarbejdes et fælles samarbejdspapir.  

CASE: RAMS, Menighedsrådenes skoletjeneste i Ribe Stift

▪ 25 år gammelt – nu mindre interesse og ingen skole i sognet. Stiftende generalforsamling på 

det nye RAMS 14.11. 

▪ Ændrede vedtægter, så det bliver provstibaseret, men med mulighed for at enkelte 

menighedsråd fortsat kan være medlem.

▪ Medarbejder fra Varde provsti/kommune hjælper RAMS med at udarbejde materialer, og 

sikrer at det kommer ud på skolerne.  
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Skoletjenesternes organisering og finansiering er i praksis 

forskelligartet. Her er nogle træk:

▪ Tidligere var skoletjenesterne primært sognebaseret og finansieret af menighedsrådene. Nu 

organiseres flere og flere skoletjenester i provstierne og finansieres af den vej eller af begge 

instanser.

▪ Skoletjenesterne kan lokalt være organiseret i bestyrelse, repræsentantskaber, skole-

kirkeudvalg, ved en projektansat m.m.

▪ Kommuner bidrager flere steder økonomisk og på anden vis.

▪ Flere steder er der ansat personale - både fra skoleverdenen og kirkerne til arbejdet. De 

ansatte samarbejder, koordinere og udarbejder materialer m.m.
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Hvilken indflydelse ønsker I at øve på skoletjenesterne?

▪ Har vi den indflydelse, vi bør have på skoletjenesterne set i forhold til de penge vi bevilger?

• Hvordan sikre vi fx at skoletjenesternes materialer kommer i anvendelse? 

▪ Har I ønsker til, hvad Landsforeningen af Menighedsråd eventuel skal gøre ift. Folkekirkens 

skoletjenester?
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