
Invitation til børnekonfirmandundervisning/minikonfirmandundervisning 
 
Lovgivningsmagten har besluttet, at alle børn i 3. eller 4. klasse skal tilbydes deltagelse i 
børnekonfirmandundervisning,  jf. § 2 i anordning nr. 1027 af 24. september 2014 om 
børnekonfirmandundervisning og konfirmation – læs hele anordningen – klik her  

 
Det betyder, at menighedsråd, præst eller kirke- og kulturmedarbejder er forpligtet til at henvende 
sig til sognets børn i 3. eller 4. klasse med et tilbud om et minikonfirmandforløb. 
 
Et meget naturligt bindeled til eleverne er skolen, der jo netop har præcist kendskab til klasserne. 
Det er håbet, at skolen - med henvisning til forpligtelsen i anordningen - vil være menighedsråd, 
præst eller kirke- og kulturmedarbejder behjælpelig med at få tilbuddet ud til klasserne. Dette kan 
fx ske ved: 
 

• at præster og/eller kirke- og kulturmedarbejdere kommer på skolen og præsenterer tilbud 
om minikonfirmandforløb i 3. eller 4. klasse og omdeler en indbydelse, 

• at præster og/eller kirke- og kulturmedarbejdere præsenterer minikonfirmandforløb ved et 
forældremøde i 3. eller 4. klasse og omdeler en indbydelse, 

• at præster og/eller kirke- og kulturmedarbejdere elektronisk sender en indbydelse til skolen, 
som skolen offentliggør generelt på skolens intranet, eller som skolen sender til de relevante 
klasser enten elektronisk via intranettet eller ved omdeling, eller 

• at skolen samarbejder med kirken omkring en indbydelse på skolens hjemmeside/facebook 
side. 

 
I langt de fleste tilfælde er der heldigvis et godt, velfungerende og tillidsfuldt samarbejde mellem 
skole og kirke, således at minikonfirmandundervisning kan tilbydes i henhold til anordningen. 
 
Ønsker skolen imidlertid ikke at samarbejde om ovenstående, må man i første omgang indgå i en 
dialog med skolen omkring baggrunden herfor. I den forbindelse er det vigtigt overfor skolen at 
fremhæve forpligtelsen efter anordningen, ligesom det er vigtigt at få en snak om, at de ovenfor 
beskrevne fremgangsmåder ikke er i strid med persondataforordningen. I yderste konsekvens kan 
man gå til kommunalforvaltningen med anmodning om hjælp til løsning af situationen. 
 
Indbydelse med post 
Udsendelse af indbydelse til husstanden er en udfordring. I henhold til persondataloven må skolen 
ikke udlevere klasselister. Man kan søge på årgange i kirkebogen og der få oplyst alle medlemmer 
af folkekirken i en given årgang. Men på denne måde er det kun medlemmer, og det er desuden 
ikke givet, at årgang og klasseinddeling altid hænger sammen for samtlige børn i 3. eller 4. klasse. 
 
Ved en postomdeling anbefales det, at man gør opmærksom på, at man er forpligtet af anordningen 
til at tilbyde deltagelse i børnekonfirmandundervisning til alle børn i 3. eller 4. klasse. 

 
 
Vejledningen er lavet i samarbejde med Katrine Søbo Andreasen, Chefkonsulent Viborg stift som 
man gerne må kontakte hvis man ønsker juridisk assistance 

http://www.konfirmandcenter.dk/om/konfirmationsforberedelse/anordning/

