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Punkt 8.

Konfirmationsforberedelse.
2014-9394.
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,
at konfirmationsforberedelsen fra uge 34 til efterårsferien (uge 41) placeres i morgenlektioner fra
kl. 8.00-9.30 (14 lektioner/10,5 time),
at konfirmationsforberedelsen fra uge 43 til konfirmationen i april/maj placeres henholdsvis som
eftermiddagslektioner fra 14.30-16.00 (24 lektioner/18 timer) og 3 halve dage fra 13.00-16.00
(12 lektioner/9 timer),
at den lokale præst og skolelederen kan indgå aftale om en anden fordeling, hvis de er enige, og
at rammeaftalen evalueres i 1. kvartal 2015.
Skoleudvalget har godkendt indstillingen.
Per Clausen kan ikke godkende indstillingen og ønsker sagen behandlet i byrådet, idet Enhedslisten finder, der er tale om et principielt værdimæssigt spørgsmål.

Sagsbeskrivelse
Lovgivningsmæssige rammer
I forbindelse med folkeskolereformen skal 7. klasse elever tilbydes 35 timers undervisning om ugen
fordelt på henholdsvis fagopdelt undervisning og understøttende undervisning. To af timerne til
understøttende undervisning udgør lektiecafé og faglig fordybelse og er frivillig for eleverne frem
til næste folketingsvalg. En typisk skoleuge for en elev i 7. klasse vil være placeret fra kl. 8.00 til kl.
15.00 5 dage om ugen. Dog er der mulighed for at den enkelte skole kan vælge at placere undervisningen på andre tidspunkter.
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:
§ 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.
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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.”
I bemærkningerne til folkeskoleloven gældende fra august 2014 står der, at konfirmationsforberedelsen ikke kan henvises til sidst på eftermiddagen, om aftenen, eller til andre ugedage end dem,
hvor almindelig undervisning finder sted. 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.
Konfirmationsforberedelse i Aalborg Kommune
Konfirmationsforberedelsen har hidtil været placeret i de to første lektioner på en skoledag. Den
gældende aftale omkring konfirmationsforberedelse er indgået i 1986 mellem Aalborg Kommune
og præsterne i kommunen. Aftalen er som følger:
 Konfirmationsforberedelse foregår i 7. klasse
 Klassen går samlet til præst de to første lektioner på en ugedag
 Der lægges ikke undervisning på skolen i de pågældende lektioner.
Det er endvidere aftalt, at man kan afvige fra aftalen, hvor særlige forhold taler for det, og skolen og
præsterne er enige herom.
I forbindelse med indførelsen af den længere skoledag har Skoleforvaltningen holdt en række møder med domprovsten og provsten fra Budolfi Stift for at finde løsninger på, hvordan konfirmationsforberedelsen fremover skal placeres. Desuden er der afholdt møder med repræsentanter for skolelederne. Ud fra de drøftelser, der har været på disse møder, har Skoleforvaltningen udarbejdet et
forslag til placering af konfirmationsforberedelsen.
Konfirmationsforberedelsen skal have en varighed på mindst 48 lektioner og så vidt muligt 56 lektioner. Den foreslåede rammeaftale indeholder 50 lektioner svarende til 37,5 time. Lektionerne foreslås fordelt som følger:
Fra uge 34 til efterårsferien (uge 41):
Morgenlektioner kl. 8.00-9.30 (14 lektioner/10,5 time)
Præsterne får her mulighed for at lære konfirmanderne at kende og skabe sammenhæng i forberedelsen.
Den datomæssige placering aftales lokalt mellem præst og skoleleder.
Fra uge 43 til konfirmationen i april/maj:
Eftermiddagslektioner kl. 14.30-16.00 (24 lektioner/18 timer).
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3 halve dage i tidsrummet kl. 13.00-16.00 (12 lektioner/9 timer).
Den datomæssige placering aftales lokalt mellem præst og skoleleder.
Den lokale præst og skolelederen kan, hvis de er enige, indgå en aftale om en anden fordeling end
den ovennævnte.
Den lokale præst laver forslag til tidsmæssig årsplan og tager initiativ til dialog med den lokale skole inden 1. juni, således der efterfølgende lokalt er aftalt en årsplan for samarbejdet.
Den tidsmæssige placering af minikonfirmandundervisningen aftales med de lokale skoler.
Der vil løbende være dialog mellem provstiet og Skoleforvaltningen med henblik på evaluering af
rammeaftalen.

Beslutning:
Til orientering.
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