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Kyrkan i samverkan med skolan
Förskoleklass-år 6

Nederluleå församling vill vara ett stöd för skolan. Vi är
öppna för nya idéer på hur vi kan samverka.
Innehållet i vårt utbud utgår från Lgr 11 samt kursplan för
religionskunskap och vilar på skolans och kyrkans
gemensamma värdegrund.
Vi vill:
 komplettera och bistå skolan och lärarna i arbetet
med undervisning om Bibelns berättelser, kristen tro
och tradition och därigenom ge eleverna nycklar till
förståelse av tradition och kulturarv.
 vara ett stöd och ett bollplank för barn och
ungdomar i mötet med existentiella tros- och
livsåskådningsfrågor, t.ex. i samtal om döden eller
samtal om etiska/moraliska frågor.
 arbeta för en öppen dialog och ett gott samarbete
med skolans personal.
Alla aktiviteter/lektioner är kostnadsfria.
Kontakta oss för att boka datum och tid.
Kontaktinformation till oss hittar ni på sista sidan.

Hälsningar pedagogerna i Nederluleå församling.

Traditioner och högtider
Kyrkoåret År 4-6
Vi pratar om högtider, kyrkans färger och
symboler samt gör ett studiebesök i kyrkan.
Alla helgons dag År 3-6
Vi pratar om död, sorg och begravning och
kan besöka kyrkogården.
Julspel F- år 3. Separat inbjudan kommer.
En resa i jultid. Kyrkan på turné. Vi kommer till en plats
nära skolan eller till skolan.
Påsk i Kyrkbyn År 6. Separat inbjudan kommer.
Vi lär oss mer om påsken, upptäcker världsarvet och
kyrkan.
Kyrkdetektiven F-år 6
Vi letar rätt på kyrkans viktiga föremål och symboler.

Bibeln
Bibeläventyret År 4
Lär er mer om Gamla Testamentet på ett
lekfullt sätt.
Berättelser om Jesus F-år 6
Upptäck berättelser ur Nya Testamentet
med bild och drama.

Värdegrund
Schyssta kompisar F-år 6
Vi jobbar med självbild, vänskap, mobbning
och fördomar i syfte att bejaka ett bättre
klimat i klassen.

Världsarvet
Kom och upptäck vårt unika världsarv med sin
levande kyrkstadstradition.
Vi berättar om traditioner och riter i Nederluleå kyrka.

