
	  

	  

Ramme-‐	  og	  samarbejdsaftale	  	  

mellem	  folkeskolerne	  i	  Varde	  Kommune	  og	  Varde	  provsti	  	  

i	  forbindelse	  med	  konfirmationsforberedelsen	  

GENERELLE	  AFTALER:	  
	  
Varde Kommunes skolevæsen og Varde Provsti har følgende gensidige forståelse af den fælles 
håndtering af konfirmationsforberedelse og elevernes skolegang for skoleåret 2014/2015: 
 
Ramme- og samarbejdsaftalen tager hensyn til såvel skolernes forpligtigelse omkring afviklingen 
af skoleårsnorm for 7. klasserne på 1.400 timer som konfirmationsforberedelsens afvikling lokalt i 
hvert skoledistrikt med 58 årlige lektioner (42 timer).  
 
Konfirmationsforberedelsen afholdes fra uge 43 og frem til selve konfirmationsdagen - ca. 1. maj.  
Tidsrummet for afviklingen af konfirmationsforberedelsen er som udgangspunkt om formiddagen 
fra kl. 8.00 til kl. 9.30 med mulighed for lokale ændringer i gensidig forståelse, såfremt begge 
parter har interesse i det. 
 
Der er således tale om 40 lektioner (30 timer) i skoletiden, der skal kunne anvendes af den lokale 
præst til konfirmationsforberedelse.  
 
De resterende 12 timer (18 lektioner) skal afvikles med en passende fordeling mellem skolen og 
den lokale præst. Minimum 6 timer (9 lektioner) afholdes af præsten uden for skoletiden og uden 
deltagelse fra skolens side. Maksimum 6 timer (9 lektioner) afholdes i samarbejde mellem 7. 
klassernes lærere og den lokale præst i forbindelse med et gensidig og forpligtende samarbejde om 
undervisningsforløb i skoletiden med temaer omkring etik, moral og livsfilosofi m.m. Der er tale 
om generelle temaer med en ikke-forkyndende tilgang.   
 
Personalet på skolen og den lokale præst laver et gensidig planlægningsforløb, hvor nedenstående 
kan anvendes til den videre dialog.  
	  
	  
	  

	   	  



	  

	  

	  

Til	  udfyldelse	  lokalt	  mellem	  den	  enkelte	  7.	  årgang/klasse	  på	  folkeskole	  og	  den	  lokale	  præst:	  

	  

Samarbejdets	  formål:	  	  
	  
	  

Samarbejdets	  indhold:	  	  
	  
	  

Samarbejdets	  omfang:	  
	  
	  

Samarbejdets	  forberedelse:	  
	  
	  

Opfølgning	  på	  samarbejde	  (møde,	  skriftligt	  tilbagemelding/evaluering):	  
	  
	  

Særlige	  forhold/aftaler:	  
	  

 
	  

	  


