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Skole giver tosprogede
ekstra kristendomstimer
Af Lotte Højstrøm,
lho@jv.dk
1 KOLDING

M

unkevængets Skole i Kolding, der
har 70 procent tosprogede elever,
vil fra næste skoleår undervise eleverne i kristendom på 8. klassetrin. Normalt har elever ikke kristendom det år, de

går til konfirmationsforberedelse, men da
kun få elever på skolen bliver konfirmeret,
har skolens ledelse og bestyrelse besluttet
at give eleverne en ugentlig kristendomstime i 8. klasse.

Skolelederen peger på, at faget er blevet
et eksamensfag i 9. klasse, og at et år uden
undervisning i kristendom stiller eleverne
dårligere. Med initiativet håber skolen at ruste eleverne bedre til afgangseksamen.
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Musik øger livskvalitet på plejecentre

Når Kolding Kommunes nye musikpædagog Gitte Viuff tager ud og spiller hos plejehjemsbeboere skaber hun glæde og nærvær, som her hos
Henny Søndergaard. Men musikken kan meget mere. Den gavner også
de ældre, der har det dårligst, ældre, der er svære at nå med andre aktiviteter.
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Da mange af eleverne på Munkevængets Skole ikke går til konfirmationsforberedelse, indfører
skolen en times kristendomsundervisning om ugen for at ruste dem til eksamen i 9. klasse.
Fakta
Mere kristendom
Munkevængets Skole ændrer en lektion om ugen i faglig læsning til kristendom.
Munkevængets Skole har cirka 550 elever.
I målinger af skolernes undervisningseffekt - dvs. evnen til at løfte elevers resultater mere end
forventet ud fra deres sociale baggrund - har skolen i flere år ligget godt placeret.

Selv om en stor del af eleverne på Munkevængets Skole er muslimer, får de fra det kommende
skoleår alligevel ekstra undervisning i kristendom.
Det kommer til at ske i 8. klasserne, hvor Koldings skoler normalt ikke tilbyder kristendom, da
de fleste skoleelever på dette klassetrin går til konfirmationsforberedelse. I andre kommuner
kan det være i 7. klasse, at kristendomstimerne droppes, hvis konfirmationen er på dette
klassetrin.
Men på Munkevængets Skole går kun få af eleverne til konfirmationsforberedelse, hvor de
hører om kristendom, og derfor har skolens bestyrelse og ledelse besluttet, at ændre en
lektion til kristendom. Det sker efter, at kristendom er blevet et eksamensfag i 9. klasse.
- Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, at eleverne slet ikke har kristendom et helt år, før de
kan komme til eksamen i faget. Det er jo en stor del af konfirmationsforberedelsen, men kun
få af vores elever bliver konfirmeret. Vi vil dog gerne stille eleverne bedst muligt og ruste dem,
der f.eks. skal have en gymnasial uddannelse, til det, siger skoleleder Ole Wiese, der kalder
beslutningen for et udtryk for "rettidig omhu".
Skolechef i Kolding Kommune, Morten Kirk, roser Munkevængets Skole for initiativet.
- Det er fornuftigt med et initiativ, der giver eleverne kvalitetsundervisning, og det er fornuftigt
fagligt. Det viser, at Munkevængets Skole har et stærkt fagligt fokus. Det kan man også se i
alle målinger, hvor de er bedst til at løfte eleverne i Kolding fagligt, siger Morten Kirk.

