
Lolland Østre-provsti: 
 
 
Nu er der truffet aftaler vedr. konfirmationsforberedelsens placering med de 
folkeskoler, der har elever på 7. klassetrin i Lolland Østre Provsti. Det forlyder 
fra præsterne, at forhandlingerne har været ført i god samtale med skolerne, 
og man lader til at være tilfredse med resultatet. 
Jeg sender hermed til orientering hvad der er aftalt. 
  
Overordnet er der på kommunalt plan aftalt en såkaldt tilbagefaldsaftale i 
forhandling mellem undervisningschef Morten Mygind, Guldborgsund 
Kommune, Michael Fagerlund og mig: 
  
Tilbagefaldsbestemmelse i forhold til planlægning af 
konfirmationsforberedelsen. 
  
Efteråret: Planlægges med 14 gange 2 lektioner. Disse placeres i skoletiden – 
således, at de 7 gange placeres efter ønske fra den sognepræsten og de 7 
gange efter ønske fra skolen. 
Foråret: Planlægges med 3 hele skoledage og dagene aftales lokalt. 
  
Konfirmationsforberedelsen skal planlægges indenfor skoletiden almindeligvis 
kl. 8 – 15. 
  
Øvrige konfirmand aktiviteter henvises til tid udenfor skoletiden og vedrører 
ikke folkeskolen. 
  
Nævnte er at opfatte som en tilbagefaldsbestemmelse. Det er ønsket at den 
stedlige sognepræst og skoleleder/ team omkring klassen i stedet for at vælge 
tilbagefaldsbestemmelsen vælger at tilrettelægge konfirmationsforberedelsen 
så denne i videst muligt omfang er samstemt med den pædagogiske og faglige 
planlægning omkring klasserne, der er berørt af konfirmationsforberedelsen, 
og deres undervisning. 
  
Det aftales at nævnte aftale genovervejes om et år ultimo marts måned 2015. 
  
  
Aftale mellem Sundskolen og præsterne i Toreby pastorat: 
11 gange 2 timer kl. 7.45-9.45 (det er 15 min før normal mødetid, og børnene 
kan så være klar på skolen kl. 10) 
                           Uge 43-48 + uge 9-10 + uge 15-17 
2 hele dage kl. 8-15 
                           Uge 49 og uge 8 
Det giver 36 klokketimer = 48 lektioner 
Christina har tirsdage med den ene klasse og 



Jeg har torsdage med den anden klasse 
Det gælder også de hele dage, og betyder at vi kan fortsætte med at være 2 
om de ting vi gerne vil være 2 om. 
Vi er meget fornøjede J 
  
Aftale mellem Nysted skole og præsterne i Nysted, Kettinge, 
Døllefjelde og Øster Ulslev pastorater: 
Intro: Vi har to sammenhængende timer med konfirmanderne i uge 41. 
Derefter har vi fra uge 43 i alt 16 uger med to sammenhængende lektioner pr. 
uge – de er placeret fra kl. 13-15. Om det bliver tirsdag, onsdag eller torsdag 
eftermiddag er endnu ikke afklaret. 
Fra d. 1. marts har vi 3 hele dage med konfirmanderne (8-15). 
Der er noget rent praktisk, der skal styr på mht. skolebusser osv., men vi er 
umiddelbart også meget glade for aftalen. 
  
Aftale mellem Sakskøbing skole og præsterne i Sakskøbing, Majbølle, 
Radsted og Slemminge pastorater: 
2014 : Uge 36-41 : Torsdage fra kl.13.00-14.30 
2014 : Uge 43-51 : Torsdage fra kl.08.00-9.30 
2015 : Fra januar-april : 4 gange fra kl.12.00-16.00 (1 gang månedligt på 
løbende ugedage) * 
*) Så snart Sakskøbing Skoles årskalender foreligger medio juni, sendes denne 
til præsterne, der 
udvælger de 4 datoer og giver skolen besked herom, så de kan lægges ind i 
skolens kalender. 
Denne aftale gælder for skoleåret 2014/15 og evalueres af skolen og 
præsterne i foråret 2015. 
Alt i alt 51 ¼ lektion 
  


