Til samtlige biskopper, provster og præster

Vedr. Rapport fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter om skolereform og konfirmationsforberedelse
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) offentliggjorde den 2. februar 2015 rapport om skolereform og konfirmationsforberedelse – belysning af
konfirmationsforberedelsens tidsmæssige placering efter skolereformens indførsel. Rapporten vedlægges til orientering.
Jeg har under læsning af rapporten konstateret, at der er nogle resultater og
pointer i rapporten, det kan være nyttigt at fremdrage og eventuelt have in
mente i forbindelse med de lokale forhandlinger om tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen.
1. Den tidsmæssige placering af konfirmationsforberedelsen
Af FUV’s rapport fremgår det blandt andet, at 72 % af timerne i konfirmationsforberedelsen ligger inden for skoletiden, mens 28 % ligger uden for skoletiden.
FUV peger på, at der altid har været nogle geografiske områder, der har haft
konfirmationsforberedelsen uden for skoletiden, f.eks. hovedstadsområdet. I de
tilfælde har placeringen ikke noget at gøre med skolereformens implementering i folkeskolen. Ifølge FUV er der imidlertid mange, der har fået ændret deres traditionelle konfirmationsforberedelsestidspunkt, hvad enten der har været tale om morgentimer eller ej.
Jeg vil gerne understrege, at reglerne om den tidsmæssige placering af konfirmationsforberedelsen ikke har ændret sig med den nye folkeskolereform.
Det betyder blandt andet, at de lokale parter har pligt til at forhandle om placeringen af tiden for konfirmationsforberedelsen, og det betyder, at kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at der afsættes den nødvendige tid til konfirmationsforberedelsen inden for rammen af normal skoletid.
Jeg har tillid til, at man lokalt finder løsninger, der tilgodeser både præsten, tilrettelæggelse af skolens undervisning og en sammenhæng i de unges hverdag.
Undervisningsministeriet har på ministeriets hjemmeside en række spørgsmål
og svar om konfirmationsforberedelsen. Sidst i dette brev findes et link.
I disse spørgsmål og svar er det blandt andet nævnt, at kommunalbestyrelsen
har pligt til at sikre, at der afsættes den nødvendige tid til konfirmationsforberedelse inden for rammen af normal skoletid. Kommunalbestyrelsen kan ikke
henvise konfirmationsforberedelsen til om aftenen eller til andre ugedage end
dem, hvor almindelig undervisning finder sted. Det følger af folkeskolelovens §
53, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal således sikre den nødvendige tid til kon-
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firmationsforberedelsen, og det skal så vidt muligt ske inden for rammerne af,
hvad der svarer til normal skoletid, det vil sige typisk i et tidsrum svarende til
mellem ca. kl. 8 og 16.
Folkeskoleloven er ikke til hinder for, at præsterne selv vælger at gennemføre
(dele af) konfirmationsforberedelsen om aftenen eller i weekenden.
Udgangspunktet er således, at konfirmationsforberedelsen kan placeres inden
for rammerne af, hvad der svarer til normal skoletid, men at forberedelsen dog
ud fra lokale hensyn også kan placeres på andre tidspunkter.
2. Timetal og holdstørrelse
Det fremgår af den kgl. anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation § 13, stk. 3, at undervisningsforløbet omfatter mindst 48 lektioner og
så vidt muligt 56 lektioner af 45 minutters varighed. Det foregår i to ugentlige
lektioner eller i en kombination af ugelektioner og mere samlede moduler eller
halv- eller heldagsundervisning, hvor det tjener undervisningens formål.1
Jeg vil gerne opfordre til at man ved tilrettelæggelsen og ved aftalen med skolen er opmærksom på timetallet i anordningen.
FUV anfører i rapporten, at skolereformen en del steder har gjort det vanskeligt
at overholde anordningens § 13, stk. 1, hvoraf det fremgår, at antallet af konfirmander på et hold ikke må overstige det for folkeskolens klasser på samme
alderstrin gældende, og at der tilsigtes en gennemsnitlig holdstørrelse på 22.
Også dette forhold vil jeg opfordre til at I er opmærksomme på ved de kommende forhandlinger.
Jeg vil også her nævne, at en præst i et pastorat med flere hold konfirmander
ikke kan nøjes med et tidspunkt til konfirmationsforberedelse, men må aftale
med skolen, at der er forskellige tidspunkter til de enkelte hold.
Jeg har aftalt med Undervisningsministeriet, at der lægges et nyt spørgsmål/svar på hjemmesiden om denne problematik.
3. Understøttende undervisning
Det fremgår af rapporten, at konfirmationsforberedelsen visse steder er en del
af den understøttende undervisning.
Jeg vil gerne understrege, at konfirmationsforberedelsen ikke er en del af undervisningen i folkeskolen, og at konfirmationsforberedelsen hverken indgår i
minimumstimetal eller vejledende undervisningstimetal. Konfirmationsforberedelse kan heller ikke indgå i den nye tid til understøttende undervisning. På
Undervisningsministeriets hjemmeside er der yderligere information om den
understøttende undervisning og konfirmationsforberedelsen.

Anordning nr. 1027 af 24. september 2014 om børnekonfirmandundervisning og konfirmation.
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4. Link til Undervisningsministeriets hjemmeside
Undervisningsministeriets hjemmeside - uvm.dk, spørgsmål og svar om folkeskolen – konfirmationsforberedelse, indeholder flere nyttige svar på spørgsmål
vedrørende konfirmationsforberedelsens tidsmæssige placering:
http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Spoergsmaal-og-svar-omfolkeskolen

Med venlig hilsen

Marianne Jelved
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