I forbindelse med selvevaluering på Sct. Ib Skole har vi valgt at evaluere
skolens morgensange.
På Sct. Ibs Skole har vi en mangeårig morgensangstradition, der går helt
tilbage til skolens grundlæggelse i 1872. I nyere tid har morgensangene været
placeret mandag, tirsdag, onsdag og fredag t i den katolske Sct. Josefs Kirke,
og om torsdagen i den protestantiske Vor Frelsers Kirke.
Morgensangene er alle kendetegnet ved den samme form, nemlig at vi synger
2 salmer og beder en bøn. Morgensangene strækker sig over 10 til 15 min.
I
Om torsdagen og om fredagen er morgensangene udvidet, idet der deltager 1
præst. I Vor Frelsers Kirke er det den protestantiske præst, og i Sct. Josefs
Kirke er det den katolske præst, der deltager i morgensangen. Ved disse
udvidede morgensange er der begge gange en kort prædiken og velsignelse.
Det har altid været fundamentalt for skolen, at så mange af skolens elever som
muligt deltager i morgensangen hver dag. Dette har medført, at skolen i 2009
udvidede morgensangen fra 1 til 2 daglige morgensange, hvilket betyder, at de
ældste elever har morgensang fra kl. 08.00 til 08,15, hvorefter deres første
lektion starter, og de yngste elever har morgensang fra kl. 08.45 til 9.00,
umiddelbart efter deres første lektion.
Der nedsættes hvert år et morgensangsudvalg, der varetager flere opgaver i
forbindelse med morgensangen. Dels markerer vi de kirkelige højtider med
særlige andagter, hvilket er morgensangsudvalgets opgave at arrangere. Selve
sangvalget til de daglige morgensange er også en arbejdsopgave for
morgensangsudvalget.
Morgensangene er en væsentlig del af skoletiden på Sct. Ibs Skole, og det er
derfor af stor vigtighed at de periodevis bliver evalueret og eventuelt tilrettet.

I forbindelse med skolens selvevaluering har vi foretaget en undersøgelse blandt
eleverne. Vi har valgt at lave spørgeskemaer på 3., 5. og 8. årgang, samt i 1.
klasse. I 1. klasse er spørgeskemaet blevet udfyldt under en samtale mellem lærer
og elev. Derudover har emnet været behandlet i lærerrådet, og det er disse
oplysninger, der danner grundlaget for evalueringen.
Der er forskel på, hvor kraftigt der bliver sunget med ved morgensangen. Ud af
undersøgelsen er det tydeligt, at den enkelte elev er påvirket af, hvor mange af
kammeraterne, der synger med. Flere nævner fællesskabet som en vigtig faktor,
det er også tydeligt for undersøgelsen, at sangvalget er afgørende. Blandt andet
bliver rytmen og teksten fremhævet som vigtige faktorer, blandt andet har flere
skrevet, at teksterne skal være vedkommende. Afgørende er også, at det er en
sang som eleverne kender.
Vi har også spurgt ind til oplevelsen ved morgensangen. Her bliver roen særlig
fremhævet, og flere bruger udtrykkene ”roen i mig selv, stilheden og væk fra
hverdagen”. Vi har også spurgt ind til hvad eleverne tænker på, når de er til
morgensang. Flere har givet udtryk for at de tænker på ”dagen der skal komme”,
andre nævner sammenhold, og der er også nogle, der giver udtryk for, at tankerne
er helt væk.
Vi har også bedt eleverne om at fremhæve deres favorit salme, og her er det
tydligt, at rytmiske salmer og genkendelighed er højt prioriteret.
Et andet spørgsmål var morgensangens placering på dagen, og her er der
overvejende tilfredshed med morgensangens placering om morgenen, dog er der
ældre elever, der giver udtryk for, at det er lige tidligt nok.
Vi har også spurgt ind til, hvilke ændringer der skal til for at få den enkelte til at
synge mere med. Her er det tydeligt, at det skal være salmer/sange man kender,
og som man føler sig sikre i, at de skal være vedkommende, og at der ligger en
stor motivation i, at mange synger med.

Handlingsplan
Listen over kerne/favoritsalmer skal revideres.
Dette kan være en opgave for morgensangsudvalget, men måske i samarbejde
med elevrådet med baggrund i spørgeskemaundersøgelsen.
Der skal fokus på at tydeliggøre, hvorfor vi har morgensang, hvilket specielt
rum kirkerummet er, og hvilke muligheder kirkerummet, stilheden og det
åndelige samvær giver eleverne. Dette kunne være en opgave for de 2 præster
og skolens ledelse.

Eleverne har stort kendskab til salmeledsagelse fra kirkeorglet, dette kunne –
for at støtte op om ønsket om flere rytmiske salmer - måske suppleres med
mere rytmiske instrumenter.
I skoleåret 2015/16 ændres morgensangstiderne så børnehaven til 6. klasse
har morgensang fra klokken 8.00 til 8.15, og 7. til 10. klasse har morgensang
fra 9.30 til 9.45.
I januar 2016 vil vi følge op på disse tiltag, og se på om det har haft nogen
effekt.

