
Som præster i Vejle provsti er vi alle ”ramt” af folkeskolens strukturreform. Det vil give god 
mening at tænke konstruktivt ind i denne nye situation og spørge til, hvordan konfirmand-
forberedelsen kan tage skikkelse under de nye vilkår. 

 

Derfor er Vejle provsti´s konfirmandudvalg gået i samarbejde med Folkekirkens Konfirmand-
center for at kvalificere os til denne nye virkelighed. Vi vil gøre det med Finn Andsbjerg Larsen 
som tovholder og lade ham føre os gennem følgende: 

	  

 

 

 

 

 

Kursus og erfaringsudveksling omkring 
konfirmationsforberedelse i Vejle provsti 

 

Torsdag den 28. maj 8.30-15.00 

Onsdag 2. september fra 8.30 –12.00 

Tirsdag 17 november fra 8.30 – 12.00 

Onsdag 27/1 2016 – 8.30-12.00   
	  

 

 

	   	  



Beskrivelse: 

Målgruppe: 

Præster i Vejle provsti, der gerne vil kvalificere deres konfirmationsforberedelse og få ny 
inspiration. 

Formål:  

• at afklare mål og sigte med konfirmationsforberedelsen. 
• at skabe forståelse for målgruppen de 13-15årige. 
• at få viden om og erfaring med tilgængeligt materiale der findes på markedet. 
• at udveksle erfaringer og kvalificere konfirmations-forberedelsen. 
• at blive præsenteret for grundviden omkring didaktik, pædagogik, relationer og 

psykologi. 
• at sætte rammer - klasseledelse. 
 

Arbejdsform:  

Undervisning baseret på ”at vi gør det vi siger”. Oplevelsesorienterede redskaber som 
fortælling, aktivitet og leg inddrages til at igangsætte den mere faglige samtale.	  

Torsdag den 28. maj 8.30-15.00 frokost indlagt!! 

Sted: Løget kirke, Løget center 2, 7100 Vejle 

 
• Præsentation og baggrund.  
• Anordning – sigte med undervisning. 
• Om kompetencer ved læring  – om faglighed, det sociale og ledelse 
• De 13-14-årige – hvem er de? Kan vi forstå deres verden? Hvordan lever vi os ind i den? 
• Rolleforståelse – som menneske – præst (forkynder) – procesleder – lærer - klasse/hold-

ledelse. 
• Relationen og dens betydning – Helle Schimmel 
• Årsplan – forberedende fase 

	  



Onsdag 2. september fra 8.30 –12.00  

Sted: Løget kirke, Løget center 2, 7100 Vejle 

• Erfaringsudveksling – deling af årsplaner 
• Klasseledelse Bente Nielsen 

o Rutiner for start og afslutning af undervisningen. 
o Kropssprog, bevægelser og ordvalg. 
o Overblik. 
o Det fysiske rum. 
o Konsekvens og forudsigelighed. 
o Forstærkning	  af	  ønsket	  klasserums	  adfærd. 

• Øvelser/opgaver i kirkerummet – noget om kirkerummets særlige mulighed for 
formidling til konfirmander.  

• Præsentation af Cooperative Learning som redskab 
 

Tirsdag 17 november fra 8.30 – 12.00 

Sted: Løget kirke, Løget center 2, 7100 Vejle 

 
• Erfaringsudveksling. Hvad gik godt? Hvad var svært? 
• Oplevelsespædagogik – legen, fortællingen, samtalen, overraskelsen, forundring, m.m. 
• Samtalen som form – hvordan får vi den i gang? 
• Faglighed og pædagogisk reduktion 
• Brug af kortfilm og musik videoer 
• Spil med konfirmanderne 

Onsdag 27/1 2016 – 8.30-12.00  
Sted: Løget kirke, Løget center 2, 7100 Vejle  
 
• Erfaringsudveksling – hvor blev samtalen af? 
• Konfirmationsdagen – hvordan gør vi dagen ekstraordinær!  
• Smartphone, tekniske hints – hvordan inddrages den verden uden at man går sort i 

teknik? 
• Afrunding og opsamling 
 

 



Underviserer: 

 

Helle Schimmel, Cand teol Ph.d 
Diplom Pæd psyk. 
Lektor ved Jordemoderuddannelsen, psykologi og 
sygeplejerskeuddannelsen 
Sognepræst Hjørring – Hospice Aalborg 

 

	  

Bente Nielsen 

Ansat på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Kolding. 

Vejleder lærere i Aktionslæring indenfor Relationskompetence og 
klasserumsledelse. 

	  

 

 

 

 

Finn Andsbjerg Larsen, leder af Folkekirkens konfirmandcenter 
under Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter. 

Tidligere lærer, efterskoleforstander og skoleleder i folkeskolen. 

	  


