
Model	  for	  forsøg	  med	  konfirmandundervisning	  i	  Borbjerg/Hogager	  2014-‐15	  
	  

Forudsætning:	  som	  følge	  af	  skolereformen	  og	  indførelse	  af	  helhedsskole	  august	  2014	  bliver	  der	  krav	  om,	  	  
at	  konfirmationsforberedelsen	  lægges	  udenfor	  normal	  skoletid	  (men	  dog	  så	  vidt	  muligt	  ma.-‐fr.	  kl.	  8-‐16).	  
Der	  er	  to	  hold	  konfirmander,	  og	  de	  skal	  konfirmeres	  1.	  og	  3.	  maj	  2015.	  

	  
16	  morgner	  kl.	  7.40-‐9.10	  
(svarende	  til	  to	  gange/måned	  fra	  
sidst	  i	  aug.	  til	  sidst	  i	  apr.)	  

32	  lektioner	  
30	  min.	  før	  sædvanlig	  ringetid.	  	  
Morgenmad	  og	  samtale	  om	  dagens	  tema.	  

6	  eftermiddage	  kl.	  15.00-‐16.00	  
(lægges	  ons./tors.	  udenfor	  uge	  42	  
–	  uge	  5,	  hvor	  der	  er	  minikonf.)	  

8	  lektioner	  
Undervisningen	  foregår	  på	  skolerne.	  	  
Mulighed	  for	  at	  benytte	  faglokaler	  (computerrum,	  billedkunst,	  
sløjd,	  håndgerning,	  skolekøkken,	  gymnastiksal).	  

2	  aftner	  kl.	  18.30-‐21.00	  
(Fælles	  for	  begge	  hold)	  

6	  lektioner	   Mulighed	  for	  at	  se	  en	  længere	  film,	  lave	  noget	  med	  lysandagt	  osv.	  

2	  lørdage	  kl.	  9.00-‐12.30	  
(Fælles	  for	  begge	  hold)	  

8	  lektioner	   Mulighed	  for	  besøg,	  interview,	  pilgrimsvandring	  osv.	  

	   I	  alt	  54	  lektioner	   	  

	  
Skave	  vil	  gerne	  lægge	  morgentimerne	  om	  torsdagen,	  som	  de	  plejer.	  Optimalt	  vil	  være,	  hvis	  Borbjerg	  kan	  lægge	  timerne	  onsdag.	  
	  
I	  løbet	  af	  foråret	  holdes	  møde	  med	  de	  kommende	  konfirmander	  og	  forældre,	  hvor	  planerne	  fremlægges,	  og	  aftner	  og	  lørdage	  fastlægges.	  	  
Der	  kan	  blive	  problemer	  med	  bus,	  så	  der	  bliver	  brug	  for	  nogle	  private	  kørselsordninger,	  men	  det	  er	  vi	  vant	  til	  her	  i	  området,	  når	  det	  gælder	  fritid.	  
Der	  er	  også	  brug	  for	  opbakning	  til	  de	  arrangementer,	  der	  ligger	  aftner	  og	  lørdage.	  
	  
	  
Denne	  model	  er	  udarbejdet	  i	  et	  samarbejde	  mellem	  de	  to	  skoleledere	  og	  sognepræsten.	  Borbjerg	  5.	  februar	  2014,	  sognepræst	  Asger	  Petersen.	  


