
RAPPORT - Lunds missionssällskap Skolprojekt Franciskus 

Sedan Svenska Kyrkan Husie beviljades medel 2021 från er till vårt skolprojekt Franciskus, i 

samarbete med våra systerkyrkor i Malmö; Europaporten, Vår Frälsare, Makedonska 

Ortodoxa församlingen har vi under året arbetat fram en film som eleverna får se som en 

förberedelse inför studiebesöket hos oss. I filmen presenterar vi utifrån läroplanen delar av 

vår religionsutövning som ingår i elevernas undervisning; bön, liturgi, sakrament, ämbeten 

m.fl. Filmen är tänkt att hjälpa eleverna i att reflektera kring de olika kristna traditionerna 

inför att i mötet med oss i vår respektive kyrka kunna ställa relevanta frågor. 

Tillsammans med enheten Pedagogisk Inspiration Malmö (PI), en pedagogisk stödenhet 

inom Malmö stad har vi utformat en lärarhandledning som guidning och stöd för lärarna 

innan och efter studiebesöket. Nästa steg är att Skolprojektet Franciskus kommer läggas 

upp på Malmös stads didaktiska webbplattform ”Malmö dela” vilket kommer göra att fler 

pedagoger inom Malmö stad kommer att nås. Till det ämnar vi göra en kort trailer av vår 

producerade film. PI har sagt att de står för busskostnader för de kommunala skolorna och 

vår förhoppning är att få till en långsiktig samverkan med Malmö stad. 

Genom skolprojektet Franciskus har vi vänt oss till elever i Husie församling i årkurs 7 då 

man enligt läroplanen ska fördjupa sig kring de olika kristna traditionerna i denna årskurs. 

Om pedagoger anser det lämpligt och vi har utrymme kommer det även att kunna erbjuda 

det till årskurs 8 och 9. Skolprojektet har fått namn efter Franciskus av Assisi då han 

förknippas med försoning, enhet och skapa broar mellan olika grupper i samhället när han 

levde. Vi hoppas på att genom detta projekt skapa en bro mellan skola och kristen tro idag. 

Vi hade under hösten 2021 och våren 2022 inplanerade dagar för att pilot köra vårt 

ekumeniska skolprojekt men där har Coronapandemin har satt käppar i hjulen för oss och vi 

har inte än kunnat provköra det som vi hoppats och planerat. Vidare blev filmproduktionen 

långt mer kostsam än vad vi hade räknat med. Därav återkom vi med en förfrågan till er om 

vi fick använda även de pengar som var beviljade till skolprojektet ”Abrahams tält” till detta 

projekt, vilket vi fick och det möjliggjorde att vi kunde producera filmen.  

Vi har inplanerade datum inför hösten att genomföra piloter på detta arbete. Arbetet är 

angeläget i en polariserande tid och där troende människor lätt associeras med något 

historiskt och inte relevant idag. När piloterna är genomförda får vi utvärdera och fortsätta 

arbetet. 

 

Tack för ert ekonomiska stöd i vårt arbete! 

 


