
§Den åbne skole
Den åbne skole er en skole, der åbner sig over for det omgivende samfund og inddrager 
 omverdenen i skolelivet bl.a. ved at arbejde sammen med lokale organisationer.  Det skal styrke 
sammenhængskraften og bidrage til, at eleverne stifter bekendtskab med de mulig heder, som 
foreningsliv og lokalområde rummer. Et samarbejde mellem skolen og folkekirken er  derfor 
oplagt, og det kan med fordel være med et tilbud om korsang for børn og unge, fx inden for 
 rammerne af den understøttende undervisning.  

Understøttende undervisning 
Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger ud over folkeskolens faste fag og 
emner og som

 understøtter den faglige undervisning

 styrker eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig 
udvikling, motivation og trivsel

 giver mulighed for faglig fordybelse

 giver mulighed for at eleverne kan arbejde bredt med deres evner og interesser 
 
Skolen har tilladelse til at lade undervisere udefra med relevante, faglige kvalifikationer – og 
dermed også den lokale organist/korleder – stå for et forløb inden for den understøttende under
visning. Den nye folkeskole giver altså med den åbne skole og princippet om understøttende 
undervisning gode muligheder for samarbejde mellem skole og kirke om korsang.

Folkeskolereformen giver nye muligheder
for samarbejde mellem kirke og skole
– også om korsangen

I kan som menighedsråd sammen med kirkens organist/korleder bidrage til at gøre kor-
sangen og kirken synlig og levende i den nye folkeskole ved at bruge de muligheder, der 
ligger i skolereformens principper om en åben skole og understøttende undervisning. 

I denne folder beskrives ganske kort muligheder for og idéer til samarbejde imellem 
kirke og skole. Ønsker I yderligere vejledning og inspiration, er I velkomne til at kontakte 
Folkekirkens Ungdomskor, hvor vi har fokus på at indhente erfaringer og dele viden på 
dette område.

Kom godt i gang med samarbejdet
Det er oplagt, at kirke og skole samarbejder om at få flere børn og unge til synge i kor. Kirkens organist/ 
korleder har den musikalske ekspertise, og læreren har den pædagogiske ekspertise. Et samarbejde 
 mellem kirke og skole om korsang vil komme både elever og lærere, skole og kirke til gode. 

Tal med jeres organist/korleder om mulighederne, og planlæg en henvendelse til skolens ledelse, hvor I 
kan fortælle, at kirken og organisten/korlederen fx kan tilbyde

 korsang i skoletiden som en del af den understøttende undervisning

 korsang som valgfrit tilbud i forbindelse med lektiecafé/studietid

 korsang på skolen eller i kirken i samarbejde med skolefritidsordningen 

 at bidrage til musicals eller krybbespil

 at medvirke ved morgensang på skolen

 besøg i kirken i samarbejde med musiklærer og sognepræst

 besøg i musiktimen med en prøve på, hvad det vil sige at gå til kor i kirken

 
Gør opmærksom på, at korsangen er et musikalsk og kulturelt tilbud formidlet af en veluddannet 
 fagperson; at korsangen ikke behøver at være forkyndende, men at salmesang kan medvirke til at nå de 
fælles mål for undervisningen i dansk og kristendom; at korsangen kan foregå på skolen, men alt efter 
aftale kan finansieres af kirken som en del af organistens/korlederens løn. Og endelig: Fortæl, at det er et 
samarbejde, der sikrer børn og unges adgang til et liv med musik – i skolen og i kirken.



Folkekirkens Ungdomskor har siden 1968 
 arbejdet for at fremme korsangen i og omkring 
folkekirken. I dag har Folkekirkens Ungdomskor 
800 medlemskor for børn, unge og voksne over 
hele landet. Læs mere på www.fuk.dk 
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Samarbejde om korsang
styrker kirkens liv og vækst
Hvad er kirkens og organisten/korlederens interesse og formål? Et samarbejde om korsang 
mellem skole og kirke styrker kirkens liv og vækst ved at flere børn og unge får:

 gode oplevelser med korsang

 et større kendskab til den danske sang- og salmetradition

 nyt og bedre kendskab til kirken som en del af lokalsamfundet 

 oplevelser med kirken, som de ellers ikke ville have fået, fordi kirken kunne 
være en institution, som forældrene ikke opsøger

 glæde ved og interesse for korsang, der giver lyst til at synge 
– også efter skoletid
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Ønsker I yderligere
vejledning i og inspiration til

samarbejdet imellem kirke og skole, 
er I velkomne til at kontakte korkonsu-
lent i Folkekirkens Ungdomskor Hanne 
Korsgaard Sundbøll: tlf. 21 20 70 56/ 

korsyd@fuk.dk eller sekretariatet: 
tlf. 21 79 35 31/ fuk@fuk.dk 


