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Samtaleemne 6: Konfirmandundervisningen
Forandringerne

i

skolestrukturen

giver

anledning

til

at

drøfte

rammerne

for

konfirmandundervisningen. Næsten alle provstiets konfirmander bliver undervist på to folkeskoler
(Snedsted, Hurup) og tre friskoler (Boddum-Ydby, Sønderhå-Hørsted, Sydthy friskole). Desuden er
der i de senere år sket en udvikling, både hvad angår børnenes fortrolighed med (den lokale)
folkekirke(n) og pædagogikken (f.eks. brug af smartboard og cooperative learning).
Konfirmandundervisningens udformning har vist sig at være et følsomt område hos menigheder,
konfirmander, deres forældre og hos præster… Netop derfor er det måske vigtigt at drøfte
muligheder, udfordringer og ønsker mht. til konfirmandundervisningen lige nu og i fremtiden.

For at sætte dialogen i gang…


Hvordan er situationen i dag? Går ”vore” konfirmander til præst i hjemsognet? Oplever vi et
pres fra forældrenes/konfirmandernes side om at blive undervist andetsteds, f.eks. sammen
med klassekammeraterne? Bliver konfirmanderne konfirmeret og undervist samme sted?
Har konfirmanderne og deres familier en reel tilknytning til den lokale sognekirke?



Hvor mange præstetimer og penge bruger vi til konfirmandundervisning, konfirmandkørsel,
mm. ? Hvor meget er det per konfirmand?



Hvad kunne vi se som fordele, hvis konfirmandundervisningen fremover helt eller delvist ville
blive organiseret i fællesskab eller på provstiniveau? F.eks. mulighed for at lave alternative
holdopdelinger (f.eks. efter køn, interesser (workshops), osv.), færre (kørsels)udgifter,
mulighed for at præster ”specialiserer sig” i konfirmandundervisningen, …



Hvilke ulemper ville der være, hvis konfirmandundervisningen fremover helt eller delvist ville
blive organiseret i fællesskab eller på provstiniveau? F.eks. mindre ”personlig” undervisning,
færre kontaktmuligheder mellem den lokale præst og sognets unge familier, …



I hvorvidt synes vi, det er vigtigt, at konfirmandundervisningen finder sted i skoletiden?
Kunne alternative undervisningsforløb (konfirmandlejr, temauger, lørdagsundervisning)
overvejes?

Fra arbejdsgrupperapport ”Visioner og strategier om kirkens fremtid”
Arbejdsgruppen erkender, at det er nødvendigt at nogle forhold i forbindelse med
konfirmationer bør tilpasse sig udviklingen i skolestrukturen i Thisted, også selv om dette
skulle medføre, at der fremover bliver konfirmationer i færre sognekirker…

