
 

FUV-online-kursusforløb for kirke- og kulturmedarbejdere 

Kirken og mennesker med særlige behov – undervisning, 
menighedsliv, gudstjeneste 
 

Torsdag den 2. marts kl. 9-13 og onsdag den 26. april 2023 kl. 9-
13 på Teams. Kurset er et samlet forløb. Pris: kr. 1430. 
Kursusleder: lektor Lars Nymark Heilesen, FUV.  
Tilmelding senest 15. februar på 
https://www.fkuv.dk/kursusprogram/kursus/2824 
 

Hvad er det for en kirke, vi er og vil være? Hvad bør kirkens ansatte 
vide om ”særlige behov”? Hvordan udvikler vi bedst mulig 
undervisning, gudstjenester og menighedsliv, som er inkluderende?  
 
Her er et kursus for kirke- og kulturmedarbejderen, der ofte har et 
arbejdsansvar i alle tre sammenhænge. Kursusforløbet bidrager med 
faglig viden, kalder på refleksion og giver rammer for kollegial 
inspiration til kirkens arbejde med mennesker med særlige behov. 
 
Inklusion er det vilkår, vi i dag har børnekonfirmandundervisning og 
konfirmationsforberedelse på. Samtidig er diversiteten i en menighed 
blevet tydeligere, både når det gælder gudstjenester og 
menighedsarrangementer. Kurset arbejder med psykiatrisk og 
neuropædagogisk viden, pædagogisk forståelse og handlemuligheder 
og som en rød tråd gennem det hele: forståelse af, hvad det er at være 
folkekirke og menighed.  
 
Arbejdsformen er faglige oplæg og arbejde i grupper. Efter tilmelding 
modtager tilmeldte en mail, hvor man melder ind, hvilken 
gruppetematik man gerne vil arbejde med i kursusforløbet med 
relevans for egen arbejdssammenhæng:  

• Undervisning (børnekonfirmandundervisning og 

konfirmationsforberedelse) 

• Menighedsaktiviteter 

• Gudstjenester 

https://www.fkuv.dk/kursusprogram/kursus/2824


 

Kursusprogram 
 

I. Online-kursus A – torsdag den 2. marts 2023 kl. 9-13 

Kursustematikker, der udfoldes på kursusdagen 

• Hvad er det for en kirke, vi er og vil være? 

• Hvad bør kirkens ansatte vide om 

ADHD/autismespektrumforstyrrelse (ASF)/Mental retardering? 

• Hvordan gør vi det så? I børnekonfirmandundervisning og 

konfirmationsforberedelse, i menighedsaktiviteter, i 

gudstjeneste? 

• Opstart for praksis-grupper, der frem mod næste online-kursus 

arbejder med at udvikle modeller for undervisning, 

menighedsaktiviteter og gudstjenestepraksis, som imødekommer 

mennesker med ”særlige behov” 

 
II. Arbejdende Teams-grupper mellem fælleskurserne – marts-april 

2023 

• Gruppearbejde om undervisning/menighedsaktiviteter/ 

gudstjenester i selvstyrende grupper. Gruppen mødes på Teams 

og prøver at udvikle konkret praksis 

• Der skabes rammer for, at grupperne kan bruge hinanden som 

sparringsgrupper i idéudviklingsfasen 

• Der opfordres til at afprøve dele af forløbene undervejs 

• Gruppernes arbejde indsendes til videndeling forud for online-

kursus B. Deadline: torsdag den 13. april. 

 
III. Online-kursus B – onsdag den 26. april 2023 kl. 9-13 

• Fagligt oplæg og drøftelse ud fra gruppernes materiale: ”Fra Best 

Practice til Next Practice” 

• Grupperne udvikler på baggrund af deres opnåede kursusviden og 

gruppernes udarbejdede forløb manualer (”hvad er det, at vi skal 

huske at tage højde for? Hvordan kan vi bedst gøre?) til 

sognearbejdet omkring kursusforløbets tre grundtematikker: 

undervisning, menighedsaktiviteter, gudstjeneste 

• Kursusmaterialet samles og udsendes efterfølgende til grupperne. 


