
Konfirmationsforberedelse 2014 
 
Aftalen dækker følgende sogne: Ringkøbing Sogn, Rindum Sogn, Ny Sogn-Gammel 
Sogn pastorat, Hee og No Sogn Pastorat 
  
Mellem de involverede præster og Ringkøbing Skole er følgende aftalt vedr. afholdelse 
af konfirmationer: 
• Alle konfirmationer holdes i perioden fra Bededag til Kr. Himmelfart – svarende til 

en periode på 16 dage. 
• Eleverne konfirmeres sammen med deres tidligere klasser fra fødeskolen. 
• Præsterne beslutter datoen for, hvornår de enkelte klasser konfirmeres. Datoerne 

meldes hurtigst muligt ud til skolelederne, der herefter orienterer forældrene. 
  
  
Mellem de involverede præster og Ringkøbing Skole er følgende aftalt vedr. 
konfirmationsforberedelse: 
• Børn fra Alkjærskolen og Ringkøbing by skal konfirmeres i Ringkøbing Kirke. 

Undervisningen foregår i lokaler ved Ringkøbing torv, Rindum Kirkehus eller evt. 
på skolen efter aftale. 

• Børn fra Rindum konfirmeres i Rindum Kirke. Der undervises i Rindum Kirkehus. 
• Børn fra Holmsland konfirmeres i Ny og Gl. Sogn Kirker. Undervisningen foregår i 

Kloster. Børn fra No og Hee integreres på holdene i Rindum.  
• Konfirmationsundervisningen for elever på Ringkøbing Skole foregår på 2 ugedage 

(onsdag eller torsdag) efter skolens undervisning, som slutter kl.13.55. De 2 
ugedage og placering på dagen aftales på det årlige evalueringsmøde. 

• Præsterne kan afholde 2 til 3 temadage om året á ca. 6 timers varighed. Timerne 
tages fra de i forvejen besluttede antal lektioner på 2 x 26 lektioner, som 
bruges til den almene konfirmations-undervisning. Det er vigtigt, at den almene 
konfirmations-un-der-vis-ningstid er sammenhængende. Der vil være mulighed 
for, at konfirmations-undervisningen aflyses efter aftale, når der er emne - og 
projektuge på skolen. 

  
  
Mellem de involverede præster, Ringkøbing Skole og skolebestyrelserne er følgende 
aftalt vedr. ”Blå mandag”: 
• Blå mandag afholdes den første mandag efter den sidst afholdte konfirmation. 
• Der holdes én fælles Blå mandag for alle elever. De 2 foregående mandage aflyses 

undervisningen i 1. og evt. 2. lektion for elever, der er blevet konfirmerede. 
• Blå mandag er også for de elever, der ikke er blevet konfirmerede. 
• Til første forældremøde hos pæsterne i 7.kl. vælges mindst en 

forældrerepræsentant fra de berørte sogne. Repræsentanterne arrangerer Blå 
mandag i samråd med præsterne og børnene. 

  
  
  
  
Vedr. Specialcenter Vest er det herudover aftalt: 
• De elever, der ikke kan følge en normal klasse i deres respektive sogne, undervises 

i Special Centrets lokaler. 



• Der vil blive etableret en særlig konfirmationsdag for de elever, der gerne vil 
konfirmeres sammen med deres klassekammerater i specialcentret. Der er dog 
stadig mulighed for at blive konfirmeret i hjemsognet. 

  
  
En gang årligt evalueres aftalerne og samarbejdet vedr. konfirmationsforberedelsen 
m.m. på et møde mellem skoleledelsen på Ringkøbing Skole og præsterne. Skolen 
indkalder til mødet som afholdes i perioden efter blå mandag og inden færdiggørelsen 
af det kommende skoleårs planlægning. 
  
  
  
Godkendt i skolebestyrelserne v. 
  
- Ringkøbing Skole den – tilrettet v. møde m. præster 19.06 2014 
- Holmsland Skole den 18.12 2013 
- Alkjærskolen den xx.xx 2013 


