Skoleudvalget

Punkt 13.

Konfirmationsforberedelse, Ministeriets rammeforsøg
2014-9394
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,
at der tages stilling til, om de skoler i Aalborg Kommune, der ønsker at deltage i rammeforsøget
med konfirmationsforberedelse, kan deltage fra skoleåret 2016-2017. Betingelsen er, at den
eksisterende rammeaftale der er mellem Skoleforvaltningen og præsterne i Aalborg Kommune,
og den tidligere beslutning vedrørende den understøttende undervisning, bevares.
Beslutning:
Det godkendes, at de skoler der ønsker at deltage i rammeforsøget med konfirmationsforberedelse kan
deltage.
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Sagsbeskrivelse
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har besluttet, at gennemføre rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning.
Skoleudvalget skal godkende, at de skoler i Aalborg Kommune der ønsker det, kan deltage i rammeforsøget, samtidig med at Skoleudvalgets beslutninger fra møderne henholdsvis den 27.04.2015 om justering af konfirmationsforberedelse, og af 01.04.2014 om understøttende undervisning, bevares.
Principperne for Ministeriets rammeforsøg er:
Med forsøget gives mulighed for, at skolerne kan fravige folkeskolelovens § 14 b om undervisningstidens
varighed (undervisningstiden - 1.400 timer på 7. – 9. klassetrin).
Skoledagens længde (den samlede årlige undervisningstid) kan afkortes, 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. og 8. klassetrin.
Til de elever som ikke ønsker at deltage i konfirmationsforberedelsen, skal de deltagende skoler som et frivilligt tilbud, tilbyde understøttende undervisning i det tidsrum, hvor skoledagen er forkortet med henblik på
konfirmationsforberedelse.
Det er den enkelte elevs forældre som beslutter, om eleven skal deltage i konfirmationsforberedelsen eller i
det frivillige tilbud om understøttende undervisning.
Ansøgningsfristen til Ministeriets rammeforsøg er 15. oktober 2015.
Den af Skoleudvalget godkendte justerede rammeaftale for konfirmationsforberedelse sikrer allerede, at
konfirmationsforberedelsen skal ligge indenfor almindelig skoledag jfr. bemærkningerne til folkeskoleloven
gældende fra august 2014, ”konfirmationsforberedelsen skal så vidt muligt fortsat lægges inden for det tidsrum, som undervisningen normalt foregår i, hvilket er mellem kl. 8.00 og 16.00”.
Ligeledes skabes der en større fleksibilitet i placeringen af tidsmodulerne (nedenstående konkrete afviklingstidspunkter) for konfirmationsforberedelsen,




Morgenmoduler kl. 8.00 – 9.30 (14 lektioner/10,5 timer)
Eftermiddagsmoduler kl. 14.30 – 16.00 (24 lektioner/18 timer)
3 halve dage kl. 13.00 - 16.00 (12 lektioner/9 timer)

at rammen er på 50 lektioner, og det er fordelingen af denne, som kan justeres lokalt mellem præst og skoleleder.
Ministeriets rammeforsøg får ikke indflydelse på den allerede eksisterende godkendelse om understøttende
undervisning, da vi ikke betragter konfirmationsforberedelse som fagdelt undervisning.
Den af Skoleudvalget godkendte beslutning om understøttende undervisning:





at skolerne ikke gives mulighed for at konvertere understøttende undervisning til fagdelt undervisning,
at skolerne ikke gives mulighed for at søge dispensation til at reducere skoledagens længde mod, at
to voksne er til stede i den fagdelte undervisning,
at skolebestyrelserne udarbejder principper for indhold og organisering af den understøttende undervisning med særlig fokus på, hvordan der skabes en sammenhængende og varieret skoledag,
at Skoleforvaltningen udarbejder inspirationsmateriale til skolerne, hvor der præsenteres forskellige
modeller for, hvordan en skoledag kan tilrettelægges, så den bliver sammenhængende og varieret,
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at der i foråret 2016 udarbejdes en evaluering af skolernes arbejde med den understøttende undervisning.
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