Projekt Pedagogiska program i Domkyrkan
Bakgrund
Med engelska katedralers pedagogiska verksamhet som förebild vill Lunds
domkyrkoförsamling bygga upp ett flertal olika pedagogiska program och heldagar riktade
mot förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.
Projekttid
1 september 2012-31 december 2013
Projektmål
1. Utarbeta 6-12 stycken program utifrån Domkyrkan innefattande aktivitet i såväl
Domkyrkan som Domkyrkoforum eller annan plats.
2. Utarbeta 2 heldagar utifrån Domkyrkan innefattande aktiviteter i och omkring kyrkan.
3. Utarbeta 2-3 stycken enkla foldrar anpassade till olika åldrar där barn själv kan
utforska Domkyrkan (jmf Lejonspår).
4. Samtliga program och heldagar ska ha en mycket tydlig koppling till läroplanen, till
specifikt angivna ämnen i skolan samt rikta sig mot en specifik åldersgrupp.
5. Samtliga program ska kunna genomföras av olika personer med olika bakgrund och
kompetens vid olika tillfällen på året. Allt material som behövs ska vara sammanställt
och packat i lådor/motsvarande. Manus och instruktioner ska finnas nedskrivna.
6. Heldagarna ska vara kopplade till en viss tid på året. Allt material som behövs ska
vara sammanställt och packat i lådor/motsvarande. Manus, instruktioner och
kontaktvägar till ev. särskilda kontaktpersoner etc. ska finnas nedskrivna.
7. Finna samt upparbeta lämpliga kontaktvägar till samtliga förskolor, skolor och
gymnasieskolor i sydvästra Skåne.
8. Finna samt upparbeta lämpliga kontaktvägar till samtliga församlingar i stiftet som
bedriver barnverksamhet likt miniorer/juniorer etc. Rikta inbjudningar till dessa.
9. Finna vägar för en kontinuerlig utvärdering och justering av program och heldagar.
10. Undersöka möjligheterna till att genomföra aktiviteter i samarbete med t.ex. Kulturen,
Vattenhallen, Skissernas Museum och Konsthallen.
11. Bygga upp en grupp av volontärer som kan medverka i de pedagogiska programmen
och heldagarna.
Projektledare
En projektledare med församlingspedagogisk kompetens anställs under projekttiden. De
program/heldagar som utarbetas ska kunna genomföras utan projektledarens medverkan vid
projekttidens slut. Se bilaga rörande finansiering.
Projektgrupp
Projektgruppen består av projektledaren (sammankallande), Josefin G Andersson, Anita
Larsson och Fredrik Beverhjelm.
Styrgrupp
Styrgruppen består av Håkan E Wilhelmsson (sammankallande), Lena Sjöstrand och Rickard
Bonnevier.
Rapportering
Projektledaren rapporterar regelbundet till styrgruppen. Domprosten rapporterar regelbundet
till kyrkorådet.

Genomförande
En detaljerad tidsplan för genomförandet tas fram vid projektets inledning.
Utvärdering
Vid projektets slut skall en utvärdering göras.

