
Den folkekirkelige Udviklingsfond  Projektbeskrivelse 
  Dokument nr. 39493/11 

 

Navn: Folkekirkens Ungdomskors Lære- og Udviklingsplaner 

Emne: Udgivelse af håndbog for begynderkor og udvikling af Folkekirkens Ungdomskors (herefter 
FUK) læreplaner 

Målgruppe: Korledere i børne- og ungdomskorene i den danske folkekirke og menighedsråd ved 
kirkerne – og dermed de mange syngende børn og unge i korene.  

Tid, sted og aktør: Gennemført over en 3-årig periode 2007, 2008 og 2009 over hele landet med 
korkonsulent Hans Christian Magaard samt FUKs Udvalg for Lære- og Udviklingsplaner som 
aktører. Kommunikationsstrategi er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Kirkelige 
Mediecenter. 

Opnået støtte: 500.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2007. Det var en del af det beløb 
på i alt 767.687 kr., som FUK har anvendt på lære- og udviklingsplanerne. 

Projektets formål: At fremme og udvikle koret som en del af den syngende menighed.  Lære- og 
udviklingsplanerne giver et redskab hertil ved at integrere sang, hørelære og gudstjenestelære i 
korarbejdet. Ved en målrettet informationsstrategi oplyses korledere og menighedsråd om 
planerne, og de muligheder de giver. 

Projektets indhold: Udvikling af antologier og metodik til korarbejdet på flere niveauer. Håndbog 
for spirekor. Profilfolder om korarbejdets betydning og indhold. Hjemmeside, herunder flash med 
lyd og billeder. Kurser i brug af læreplanerne. Artikler i diverse blade. 

Erfaringer og resultat: Profilfolder er udsendt til samtlige menighedsråd og korledere i 
Folkekirkens Ungdomskor. Oplysninger om lære- og udviklingsplanerne er tilgængeligt på FUKs 
hjemmeside. Der er i hvert af de 3 år holdt kurser for korledere specifikt i læreplanerne, og 
desuden som en del af andre kurser, f.eks. FUKs årlige sommerskole og FUKs årsmøde. Lokale 
stiftskredse har afholdt kurser og haft emnet på dagsordenen ved deres årsmøder.  

I maj 2010 udgav FUK på Forlaget Dansk Sangbogen ”Spirekor Kormetodik til brug for korlederne.”  

Udvikling af læreplanerne gav grundlag for, at FUK i maj 2009 i samarbejde med Århus, Aalborg og 
Viborg stifter ansatte korkonsulent Hans Christian Magaard (halv tid), der har som sin vigtigste 
opgave at styrke det kirkelige børne- og ungdomskorarbejde igennem brug af FUKs læreplaner. 
Det gøres igennem personlig kontakt via mail, telefon og besøg, udsendelse af elektroniske 
nyhedsbreve, kurser, artikler i stiftsblade og medlemsbladet KorNyt. Desuden arbejder 11 
korvejledere på frivillig basis over hele landet med besøg og vejledning af korledere. I tilknytning 
til læreplanerne kan korene vælge at gå til en prøve på niveau 1, 2 eller 3, noget som hvert år godt 
100 sangere har benyttet sig af. 

Læs om projektet her: På hjemmesiden www.fuk.dk i menuen FUKs lære- og udviklingsplaner: 
http://www.fuk.dk/sub.asp?subGroupGuid=8257 – samt på forsiden: 
http://www.fuk.dk/flash/flash.asp 
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Øvrige oplysninger: FUK arbejder på en yderligere udbygning af læreplanerne med flere 
antologier, indsyngning af salmer (samarbejde med folkekirken.dk – med tilskud fra Den 
folkekirkelige Udviklingsfond), og desuden kurser på konservatorier og kirkemusikskoler, styrkelse 
af korkonsulentvirksomheden, øget samarbejde med menighedsråd igennem direkte 
henvendelser. 

 


