Sted				
Efterskolen Solgården, Vardevej 68, 6880 Tarm
Tlf. 9737 1151
Tid		
Torsdag d. 8. november til fredag d. 9. november 2018
Torsdag kl. 16 - fredag kl. 18 (+ evt. aftensmad)
Pris
Op til to deltagere fra samme efterskole: 1.700 kr. pr. deltager
Op til 8 deltagere fra samme efterskole: 1.450 kr. pr. deltager
Flere end 8 deltagere fra samme efterskole: 1.250 kr. pr. deltager
Indkvartering på 2-mandsværelser. Tillæg for enkeltværelse: 200 kr.

Kursus for lærere på kristne efterskoler

Målgruppe				
Lærere og ledelse på efterskoler tilknyttet
IM, KFUM&KFUK, LM, ELM, Nyt liv og Dansk Oase
Medbring
Dyne, pude og sengelinned
Kursusudvalg				
Birthe Poulsen, lærer på Sydvestjyllands Efterskole
Anders Rønn, lærer på Solgården
Kristian Søndergaard, kursuskonsulent ved KPI
Arrangør
Kristent Pædagogisk Institut

Den 8.-9. november 2018
på Efterskolen Solgården i Tarm
Hovedtaler: Margunn Serigstad Dahle, Kristiansand

Velkommen til efterskolekursus!
At formidle er en kunstart, men en kunst, som kan
læres, hvis man som underviser, har noget på hjerte!
Med afsæt i de unges livssynsdannelse i en tid præget
af medier og livssynsmangfoldighed vil vi sætte fokus
på og give et bud på formidling af kristentroen med
fokus på relevans og troværdighed for unge.
Tilmelding
E-mail: kpi@kpi.dk
Kristent Pædagogisk Institut
Åbuen 28, 3400 Hillerød
Mobil: 2840 5314
Faktura udsendes til skolen den 24. oktober
Oplys ved tilmelding
Efterskolens navn og adresse
Navn på deltagere
Særligt indkvarteringsønske
Særlige hensyn angående mad
Tilmeldingsfrist
1. september 2018

Undervisningsinstitutioner tilbyder mange kurser
i værktøjer til undervisning, derfor vil dette kursus
koncentrere sig om formidlingen af kristentroen.
Her er læreren både medvandrer og rollemodel, så
vi skal naturligvis bringe os selv i spil!
Det er målet, at vi på ny kan samles på tværs af de
kristne efterskolers forskellighed og med afsæt i
kompetente foredrag fremme dialogen og inspirere
hinanden.

- pædagogik med værdi
www.kpi.dk

www.kpi.dk

15.00 Kaffe

Torsdag den 8. november 2018
16.00 Ankomst og indkvartering
Kaffe/te på kanden
16.30	Velkomst og åbningsforedrag
	Iben Thranholm: Hvordan bliver danskerne
et kristent folk igen?
	Selvom Danmark historisk set er et kristent
land, er der mange politiske og religiøse
strømninger netop i disse år, som truer med
at udslette kristendommen fra vores kultur
og forståelse af, hvad et menneske og en
familie er. Hvad skal der til, for at kristendom stadig kommer til at præge os her i
Danmark? Og hvad er skolens/efterskolens
opgave i denne sammenhæng?
	Foredraget peger både på problemstillinger
og løsninger.

16.00 Opsamling med Margunn Serigstad Dahle
– dialog med salen
16.45 Hvad fik jeg med?
	Afrunding med inspiration og refleksion på
baggrund af tre afslutningsindlæg.
	Hver efterskole udveksler indtryk – hvad tager
vi med hjem???
17.30 Afrunding og evaluering
18.00 Aftensmad
19.00 Afrejse

18.00 Aftensmad
19.30 Foredrag
	Marianne Holst Nielsen: Efterskole med et
kristent værdigrundlag anno 2018
	Hvilke opgaver har efterskolen i relation til
elevernes oplæring og dannelse – fagligt,
personligt, socialt og trosmæssigt?
21.00	Kaffe, andagt, hygge, volleyball, ”kampen
om den gyldne pegepind” og natmad

Fredag den 9. november 2018
7.15

Morgenmad – løbende…

8.00

Morgenandagt

8.15	1. foredrag af Margunn Serigstad Dahle:
	Identitets- og livssynsdannelse i en tid præget af medier og livssynsmangfoldighed.
Derefter gruppearbejde.
Kaffe
10.15	2. foredrag af Margunn Serigstad Dahle:
	Formidling af kristentro med relevans og
troværdighed til dagens unge.
Derefter gruppearbejde.
12.00 Middag
13:30	3. foredrag af Margunn Serigstad Dahle:
Læreren – leder, medvandrer og rollemodel.
Efterfølgende Walk and Talk.

www.kpi.dk

Hovedtaler Margunn Serigstad
Dahle, førstelektor ved NLA
Mediehøgskole i Kristiansand.
Hun er ansvarlig for undervisningen
i ”Kommunikasjon og livssyn” og
er desuden leder for en forskergruppe, som arbejder med temaer
omkring “Barn, medier og livssyn”.
Iben Thranholm er journalist og
en af landets skarpe debattører,
når det gælder nationens forhold
til religion, kultur og politik.
Hun har fulgt værdi- og religionsdebatten både som vært på DR,
Radio24syv og som klummeskribent i Politiken og Kristeligt
Dagblad. Iben Thranholm er kendt
for sit mod til at sige tingene lige ud
og bryde med den politiske korrekthed.
Marianne Holst Nielsen, Åbyhøj,
bestyrelsesformand for Djurslands Efterskole og sektionsleder
i Aarhus Kommunes Børn og
Unge-forvaltning.
På DE har hun bl.a. været med til
at sætte fokus på, hvordan efterskolen kan være et kristent skolehjem.

www.kpi.dk

