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Referat af 

møde i Religionspædagogisk udvalg 

Tirsdag, 20. januar 2015 kl. 14.30 i Hundehuset, Ribe 

Afbud fra Birthe Lund Mortensen; Elof Westergaard; Jørgen Hanssen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt 

2. Tema- mødet 26. november 2014 

RPU har haft lejlighed til at drøfte temamødet på sit møde d. 14. januar. (Se referat i 

særskilt fil) Konsulenterne udtalte, at de syntes det havde været et godt møde med 

relevante ideer og drøftelse af det fremtidige arbejde. Dog havde der også været en del 

“spredehagel”, som uværgerligt forekommer, når man laver “brainstorm”. Hvis man 

fremover skal have temadage, vil det derfor være godt med et enkelt tema, som man 

koncentrerer sig om. Det kunne f.eks. være klargøring af forholdet til RAMS. Der var 

også enighed om, at konsulent Eva Brow Simonsen, der ledede temamødet, havde sat 

sig godt ind i strukturen og de problematikker, den afstedkommer.   

Lone Hvejsel sender plancherne fra temamødet til konsulenterne. 

3. Referat (mundtligt) fra Det religionspædagogiske Udvalgs møde d. 14. jan. 

Skrifteligt referat fra mødet blev udleveret. (Se referatet i særskilt fil) Konsulenterne 

laver en skitse med handlingsplan for de kommende to år til næste interne RPU- møde 

16/4, jf. referatets pkt. 2. Erling Kristensen blev valgt som faglig koordinator, jf. 

referatets pkt. 3. 

4. Nyt fra konsulenterne 

Anna- Sofie Arendt gennemgik sit oplæg.  

Erling Kristensen (EK) orienterede om sit arbejde med at undersøge den 

igangværende: Voksenundervisning i provstierne. Hans arbejde er blevet forsinket pga. 

en kollegas sygemelding i sognet. Det har i en periode medført ekstra 

sognepræstearbejde. De provstier EK har nået at besøge, har givet ham et godt indtryk 

af det arbejde, der foregår. Når han har besøgt alle provster, besøger han de præster, 
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somer interesseret i voksenundervisning. Planen er at iværksætte pilotprojekter i 

provstierne.   

Peter Søgaard orienterede om gymnasieweekenden. Pt. kun 16 tilmeldte, men da 

højskolens egne elever også deltager, bliver det samlede deltagerantal ca. 80.  

Forsøget med elevambassadører har ikke rigtig virket. Det har været svært at 

kommunikere med eleverne, og det har medført at infomaterialet først er blevet sendt 

ud på gymnasierne i løbet af december. Kun 1 elev har været “sendt ud”, og fra det 

gymnasium han har gjort reklame for projektet på, er der ikke kommet nogen 

tilmedlinger. De fleste tilmeldinger kommer igen fra Ribe Katedralskole, derudover 

kommet et par stykker fra Ringkøbing Gymnasium. 

RPU vedtog, at weekenden bliver gennemført, men fremover skal der laves en strategi 

for, hvordan kommunikationen med gymnasierne foregår. 

5. Siden sidst 

Lone Hvejsel har holdt julefrokost med konsulenterne d. 9/12.  

6. Evt. 

Intet 

7. Næste møde: 21. april kl. 14.30. 

 

 

 


