
Referat – Undervisningsudvalget 
Onsdag den 24. januar kl. 10-14 på Viborg Stift 

 

10.00 Kaffe og rundstykker 

Møde med House of code: 

 Lave en målgruppeundersøgelse blandt præster og dåbsforældre. 

 Første skridt er en workshop– der bygges en prototype efterfølgende. 

 Vi nedsætter en ad-hoc-gruppe: Carsten Riis og Henrik Vinther Krogh fra 

kommunikationsudvalget + Niels Peter Jacobsen, Jeppe Jensen og Gitte Thorsøe fra 

undervisningsudvalget. 

 

Dagsorden 

1. Goddag og farvel 

 Præsentation af de nye medlemmer 

 Farvel til Niels Peter (der dog bliver til resten af mødet ) 

2. Valg af formand 

 Et af de udpegede medlemmer vælges til formand for et år af gangen (jf. udvalgets kommissorium) 

o Jeppe Jensen er ny formand 

3. Nyt fra stiftspræsten 

 Pædagogisk diplom 

 Vejledningskursus 

 Fælles kursusdag i stiftet: ”Stiftsudvalgenes dag” lørdag den 17. nov. Tema: Den livskraftige kirke. 

 Teologiens dag den 25. maj (teologisk voksenundervisning) 

 FUV Stiftskursus den 13. sep: Filosofiske samtaler 

 NY Præst – den nye efteruddannelse af præster 

 Ungdomskonference den 3. marts 

 Henvendelse fra dansk præst i Norge. 

4. Kommende kurser 

 Vi skal bidrage med 1-2 kurser til den fælles kursusdag den 17. nov. 

o Salmesang for lidt større børn 

o Pædagogisk værktøjskasse 

 

Vi udbyder storyline-kursus om ”slægten” til efterår. 

Gitte tager kontakt til alle 3 oplægsholdere 

 Overvej gerne idéer 



 Ideer fra sidste møde: 

o Mini-konfirmander – måske Edith Marks storyline? 

o Pædagogisk værktøjskasse 

o Salmesang for lidt større børn 

o Fortællekursus – internat fx Vigga Bro 

o Storyline – slægten 

o Klasseledelse 

 

5. Budget 2019 

Gitte laver forslag der sendes rundt til udvalget. 

6. Nedsættelse af udvalg om ”kirken møder hvert alderstrin”  

 Arbejdet udsættes til senere. 

 Kunne være vision for 2019-20? 

7. ”Trosoplærings-event” i Viborg Stift (Workshop og torv) 

 Kunne være en idé til kursusdagen i Salling. 

8. Nedsættelse af app-udvalg: 

 Niels Peter Jacobsen + Gitte Thorsøe + Jeppe Jensen 

9. Næste møde og punkter til dagsordenen  

 18. april kl 10.15 i Frederiks 

10. Eventuelt 

 Vi siger ja tak til Bo Paivinene Ullersteds tilbud om konsulentbistand mht app-udvikling. 

 Jeppe tager kontakt. 

 

 

 


