Vedtegt
i Albetslund kommune, Glostrup provsti,
for samarbejdemellem menighedsrd.dene
Helsingot stift
i henhold til Lovbekendtgorelsenr. 9 af 3. januar 2007,kapitel 8 \ 42 a og
Lovbekendtgoreisenr. 4 af 3. januar2007 S 2.
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Samarbejdet vedrorer Folkekirkens Skoletj eneste i Albertsiund komrnune.
c.)

Skoletlenestensformil er at inspirere lrerereog elever pi alle folkeskoler og privatskoler i
Albertslund kommune (alle klassetrin) med nye ideer til kristendomsundervisningen
herunder udarbejde undervisningsmaterialei samarbejdemed lrrerne samt tage initiativ
til og koordinere undervisningsfodob for fagetkristendom/religion med mulighed for
inddragelse af andre fag som fx dansk, musik, billedkunst m.m. i tvrrfaglige
projektforlob.
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Skoletlenestensokonomi fastlrgges deleligt mellem de samarbejdendemenighedsrid pi
Glostrup provstis idige budgetsamrid for Albertslund kommune.
Stk. 2
Skoletjenestensokonomi administreres over menighedsri.denesdrift og varetagesaf
kassererenfor krrkekasseni Herstedostersogn.
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Skoletjenestensokonomi drkker udgifter til kutset for skoletjenestensleder,
publikatio ner, undervisningsmat errale4medlemsko ntingent til Sammenslutningen af
Folkekirkelige skoletjenester,srdige proj ektet, grestelrrerem.v.
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Skoletjenestensdagligeleder er sogneprrst o f a Karen Margrete Evald, Herstedoster
pastorat,der deler sin stilling som sogneprrst i Herstedosterpastorat med 50 04 som
skoletjenestensteologiskekonsulent i kommunen. Otdningen gdder ind til videte.
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Samarbejdetom skoletjenestener et pilotprojekt, der trrederi kraft, nAr alle
menighedsrid i kommunen med formandens underskrift har tiltridt vedtrgten.
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Til lobende at evaluere,st@tteog opmuntre pilotprojektets dagligeleder nedsrttes en
evalueringsgruppebestiende af:
- Formanden for Herstedvestersognsmenighedsrid.
- Formanden for Herstedostersognsmenighedsrid.
- Formanden for Opstandelseskirkenssognsmenighedsrid.
- 1 sogneprnst fra hvert pastorat i kommunen. Prrestenvdges af pastoratetspr€ster.
- Skoletjenestensledet.
- Provsten for Glostrup provsti.
Evalueringsgruppenmodes to gangeidigt (forfu/efterir) og indkaldesaf skoletjenestens
leder. Evalueringsgruppen afleverer evalueringsrapportom pilotprojektet 1.hr efter
menighedsri.denestilttedelse af vedtregten.Evalueringsrapporten sendestil de berorte
menighedsrid og provsten.
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Vedtagten ophrves, hvis et af menighedsrideneonsker at udtrrde af samarbejdeteller
efter indstilling fr.aprovsten til Biskoppen over Helsingor stift.
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Folkekirkens skoletjenestei Albertslund kommune har hjemstedpi adressen
Folkekirkens Skoletjeneste
Att. teologisk konsulent I(aren Margrete Evald
Herstedostergade5
2620 Albertslund
Tlf. 30 50 25 37

s10
Folkekirkens Skoletjenestebetalerikke huslejem.v. og Herstedostersognsmenighedsrid
stiller vederlagsfrit ko ntorud styr til dispo sition.

s 11
Afgorelse om uenighed om vedtegtens fortolkrung trcffes af provsten.
Vedtrgten er fremlagtpit kommunens kordegnekontorerog kan desudenhses pi de
b etane menighedsrids og l(irkeminis teriets hj emmeside.
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I(opi til:
Kirkeministeriet
Biskoppenover Helsingot Stift
Glostrup provsti

