
 

  

   

 

Konfirmationsforberedelse  

Rammeaftale for skoleåret 2017/18 

§53 ”Tiden for konfirmationsforberedelsen fastsættes ved forhandling mellem 

kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen. Kan der ikke opnås enighed mellem 

parterne, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen efter forhandling med de berørte 

menighedsråd. 

Stk. 2. Der skal sikres konfirmationsforberedelsen den nødvendige tid inden for de rammer, 

der er fastsat, jf. § 40, stk. 2, nr. 5, og § 44, stk. 2, nr. 1.” 

Konfirmationsforberedelsen skal have en varighed på mindst 48 lektioner og så vidt muligt 56 

lektioner.   

Konfirmationsforberedelse er ikke en del af hverken den fagopdelte eller understøttende 

undervisning, og skal derfor placeres ud over de 35 timers undervisning. Der er i forbindelse 

med folkeskolereformen ikke foretaget ændringer af folkeskolelovens § 53 om tiden for 

konfirmationsforberedelse: 

Undervisning i folkeskolen, herunder understøttende undervisning og undervisning som led i 

den åbne skole, kan ikke omfatte konfirmationsforberedelse. Undervisningsforløb tilrettelagt 

som led i den åbne skole kan derfor ikke medregnes i timetallet for konfirmationsforberedelse.   

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i brev af 11. september 2015 åbnet op for 

gennemførsel af rammeforsøg med mulighed for at afkorte undervisningstiden for så vidt 

angår understøttende undervisning med henblik på, at eleverne kan deltage i 

konfirmationsforberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 7. eller 8. klassetrin. 

Struer Kommune har fremsendt en ansøgning og fået dispensation, således at 

undervisningstiden for så vidt angår understøttende undervisning for skoleåret 2015/16 og 

indtil 2019/20 afkortes med to timer ugentligt. 

Følgende aftale er indgået mellem Struer Kommune og Provstiet: 

1. Konfirmationsforberedelsen er placeret på torsdage med start den 1. september og 

fortsætter indtil konfirmation i april/maj. Skolernes undervisning slutter disse dage som 

udgangspunkt senest kl. 13.00, så konfirmationsforberedelsen kan starte kl. 13.30. 

 

2. Der kan planlægges én fælles konfirmand temadag årligt for alle konfirmander i 

provstiet  

- I skoleåret 2017/18 afholdes den fælles temadagen den 8. marts 2018 

 

3. Der vil løbende være dialog mellem provstiet og Struer Kommune med henblik på 

evaluering af rammeaftalen. 

 

Jørn Thomsen, Skole- og dagtilbudschef 

Struer den 18. april 2017 

http://www.struer.dk/
http://www.lydensby.dk/

