
Kristendomsundervisning på Vejlernes Naturfriskole. 

I løbet af elevernes skolegang hos os, vil vi gerne: 

 at alle elever skal opleve selvværd, have lyst til og mod på livet og skal kunne fungere 

positivt i et fællesskab med andre.  

 at fastholde elevernes nysgerrighed og lyst til at lære ved at bruge den enkeltes mange 

evner.  

 at eleverne skal kunne handle og tænke kreativt ved at bruge og udnytte deres kreative og 

fysiske evner.  

 at give eleverne redskaber og arbejdsmetoder, således at de får det størst mulige udbytte og 

glæde af undervisningen.                

 det er skolens hensigt at holde god kontakt til klassens forældre om børnenes skolegang, 

udbytte og trivsel.  

Bl.a. derfor har vi også valgt at lade etik og moral få god plads i kristendomsundervisningen. Vi 

mener, at det er vigtigt at eleverne vænner sig til at være medbestemmende og tage medansvar for 

egne handlinger, samvær, arbejde og fælles beslutninger, og vænner sig til at løse problemer 

sammen med andre. Arbejdet skal understøtte elevernes trivsel og udvikling samt øge klassens 

sociale kapital. Arbejdet med de forskellige emner skulle gerne medvirke til dette. 

Under hvert emne arbejder vi naturligvis med bibelhistorierne 

Vi har valgt at undervisningen i Kristendom er en del af tværstimerne, så i stedet for én time 

ugentligt har vi 6 onsdage fra 10.00 – 14.25. Herudover har vi hver dag Musik & Fortælling for hele 

skolen og børnehaven, her møder eleverne mange forskellige salmer og bibelhistorier. 

På skolen har vi sammenlæste klasser, således at 1. – 2. klasse er èn klasse, ligesom 3. – 4. klasse 

og 5. – 6. klasse. Yderligere har vi valgt at undervise 3. – 4. klasse og 5. – 6. klasse sammen i faget 

kristendom.  

Særligt for 3.-6. klasse: 

Vi har valgt at dele årets undervisning ind i emner.  

Følgende emner indgår i den fireårige årsplan: 

- Bibelkendskab  

- Retfærdighed F.eks. Konkurrence, At misunde  

- Kirken F.eks. Symboler, Gudstjeneste, Kirkerummet, Kalkmalerier, Kirkegården, Sakramenter  

- Højtider/Helligdage F.eks. Julen, Påsken, Pinsen, Kr. himmelfart, St. Bededag  

- Venskab  

- Død og Begravelse  

- At være anderledes  

- At stjæle – At lyve – At ødelægge  

- Kristendommens historie  

- Ansvar  

- Om at være sig selv / Identitet, Grænser, Frihed og ansvar  

- Paulus 

 

Undervisningen foregår på plenum, i større og mindre grupper.  



Et eksempel på et undervisningsforløb: 

Symboler: Tidligere sognepræst Lone Olsen kom på besøg og fortalte om symboler i 

Kristendommen. Herefter gik eleverne på jagt efter symboler på kirkegården og inde i Øsløs Kirke. 

Eleverne lavede små skitser med de symboler de fandt. Efterfølgende blev elevernes skitser lavet til 

ikoner, der har været udstillet i Øsløs kirke og på Plejehjemmet i Vesløs. 

Ligesom vi tilstræber at få besøg af skole-kirke konsulenten Svende Grøn mindst én gang om året. 


